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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) ไดม้ีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน แปลงนโยบายและภารกิจสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และ
นโยบายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์          
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก           
เป็นองค์กรคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนที่ความเป็นไทย” จึงได้จัดท ารายงายผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สู่สาธารณชน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ขอขอบพระคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในความส าเร็จของการด าเนินงาน และจะด าเนินการแก้ไข 
ปัญหา อุปสรรค น าไปปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษา ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจนีบุรี นครนายก 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง               
การก าหนดเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จ านวน 42 เขต โดย
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 44 โรงเรียน 

ตามที่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 และก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายก ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายกตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 30 โรงเรียน โดยมีบทบาทอ านาจ
หน้าที่ โครงสร้างองค์กร ดังนี ้

1.1.1 อ านาจหน้าที่ 

(1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบ               
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.2 การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค)  ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง)  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ)  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ)  ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช)  ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ)  ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน              

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

(ค)  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
(ง)  ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค)  ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง)  ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ)  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ)  ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหาร

สินทรัพย์ 
(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข)  ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค)  วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ  

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง)   ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน             

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ)  จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ)  จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช)  ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข)  ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค)  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
(ง)  ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
(จ)  ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
(ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
(ง)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค)  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน 

(ง)  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
และมาตรฐานการศึกษา 

(จ)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ)  ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี             

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช)  ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ)  ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและคุ้มครองความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ)  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ)  ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ)  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ)  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 
(ค)  ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง)  ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอ านาจหน้าที ่
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข)  ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค)  ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง)  ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ)  ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
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1.1.3 โครงสร้างองค์กรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1.1  แสดงโครงสร้างองค์กรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

 กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

 กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบรุี นครนายก 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (3 ต าแหน่ง) 

สถานศึกษาในสังกัด (30 โรงเรียน) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
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 คณะผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1.2 แสดงคณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
ดร. รัตติกร ทองเนตร 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา 
ปราจีนบุรี นครนายก 

 
นายสุเทพ ธีรัชสกุล 

รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา 
ปราจีนบุรี นครนายก 

 
นางชวนพศิ โพธิ์หม่ืนทพิย ์

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
นางสาวกมลรัตน์ ออ่นเจริญ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

 นายโอฬาร ขยันการนาวี 
ปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา 

 
นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนนิ 

รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา 
ปราจีนบุรี นครนายก 

 
นายชิราวุฒิ สองส ี

รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา 
ปราจีนบุรี นครนายก 

 
นางธัญชนก ก้อนเงิน 

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

 
นางระเบียบ หัสดพีงษ ์

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรพัย ์

 นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป ์
ปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

 
นางสาวไปรยา ไฝเจรญิมงคล 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
นายประทปี วงศ์สว่างศิร ิ

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบคุคล 
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1.1.4 การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่1.3 แสดงการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 

 

การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา แบ่งเป็น 5 สหวิทยาเขต 

ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ปราจีนบุรี นครนายก 

สหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล 
1. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
2. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 
3. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ 
4. โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ 
5. โรงเรียนเมืองนครนายก 
6. โรงเรียนปากพลวีิทยาคาร 
 

สหวิทยาเขตบ้านนา – องครักษ ์
1. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
2. โรงเรียนองครักษ์ 
3. โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 
4. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 
5. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 
 

สหวิทยาเขตทวารวดี 
1. โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 
2. โรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง 
3. โรงเรียนชิตใจชื่น 
4. โรงเรียนสุวรรณวิทยา 
5. โรงเรียนกระทุ่มแพว้วิทยา 
6. โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ ์
 สหวิทยาเขตศรีบูรพา 

1. โรงเรียนปราจีนกัลยาณ ี
2. โรงเรียนศรีมหาโพธ ิ
3. โรงเรียนศรีมโหสถ 
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 
5. โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 
6. โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง 2 
    “อดุลศาสนกิจศึกษา” 
 

สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา 
1. โรงเรียนกบินทร์วิทยา 
2. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ ์
3. โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 
4. โรงเรียนกบินทร์บุรี 
5. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 
6. โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุร ี
7. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 
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1.1.5 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
 

ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  เลขที่ 60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร      
ต าบลบ้านพระ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 จังหวัด รวม 30 โรงเรียน ดังนี้ 

1.  จังหวัดปราจีนบุรี 19  โรง 
2.  จังหวัดนครนายก   11  โรง 

ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอบ้านสร้าง 
อ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ  อ าเภอกบินทร์บุรี  อ าเภอนาดี มี สถานศึกษาในสังกัด จ านวน                 
ทั้งสิ้น 19 โรงเรียน 

  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศ ห่างจากกรุงเทพ           
โดยทางรถไฟ 122 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 136 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4,762,362 ตารางกิโลเมตรเป็นที่ราบสูง
และภูเขา มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลานร้อยละ 70 ของพ้ืนที่
ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าปราจีนบุรี ไหลผ่าน อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ            
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี และอ าเภอบ้านสร้าง ยาวประมาณ 180 กิโลเมตร หรือประมาณ 2,976,476.2 ไร่             
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทิศเหนือ       ติดจังหวัดนครราชสมีา 
 ทิศตะวันออก   ติดจังหวัดสระแก้ว 
 ทิศใต้            ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก    ติดจังหวัดนครนายก และ 
      จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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รายช่ือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี 

ตารางท่ี 1.1 แสดงรายชื่อโรงรยีนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุร ี

ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 

1 ปราจิณราษฎรอ ารุง 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
2 ปราจีนกัลยาณ ี 664 ถนนปราจีนอนสุรณ์ ต าบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

3 ไทยรัฐวิทยา 7 7 หมู่ 13 ต าบลดงข้ีเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรุี 25000 

4 
ปราจิณราษฎรอ ารุง 2 

“อดุลศาสนกจิศึกษา” 
47/2 หมู่ 2 ต าบลบางเดชะ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรุี 25000 

5 ศรีมโหสถ 217 หมู่ 7 ต าบลโคกปีบ อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 
6 กระทุ่มแพ้ววิทยา 48 หมู่ 4 ต าบลกระทุ่มแพ้ว อ าเภอบ้านสรา้ง จังหวัดปราจีนบรุี 25150 
7 ประจันตราษฎร์บ ารุง 261 หมู่ 1 ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบรี 25130 
8 สุวรรณวิทยา 72 หมู่ 5 ต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 
9 วังตะเคียนวิทยาคม 209 หมู่ 5 ต าบลวังตะเคยีน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

10 ศรีมหาโพธ ิ 115 หมู่ 9 ต าบลศรีมหาโพธิ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 

11 กรอกสมบรูณ์วิทยาคม 134 หมู่ 7 ต าบลกรอกสมบูรณ์ อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 
12 กบินทร์วิทยา 166 หมู่ 6 ต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
13 ลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 1 หมู่ 10 ต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
14 กบินทร์บุร ี 99 หมู่ 13 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 
15 วัดพรหมประสิทธ์ิ 43 หมู่ 3 ต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 
16 ชิตใจช่ืน 146 หมู่ 4 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสรา้ง จังหวัดปราจีนบรุี 25150 
17 วังดาลวิทยาคม 113 หมู่ 10 ต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
18 มณีเสวตรอุปถัมภ ์ 404 หมู่ 1 ต าบลส าพันตา อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรุี 25220 
19 ร่มเกล้าปราจีนบุร ี 821 หมู่ 1 ต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรุี 25220 
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ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดนครนายก 

  จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก ่อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ้านนา อ าเภอองครักษ์ 
อ าเภอปากพลี มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน 

   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย เป็นที่ราบสูง
และภูเขา ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอปากพลี อ าเภอบ้านนา และอ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต
ผ่านอ าเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร แต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม สายตรง          
จากกรุงเทพฯ จะมีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร มีเนื้อที ่ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 1,326,250 ไร่ 
จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ 107 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทิศเหนือ       ติดจังหวัดสระบุร ี
   และจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก   ติดจังหวัดนครราชสมีา 
   และจังหวัดปราจีนบรุ ี
 ทิศใต้            ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   และจังหวัดปราจีนบรุ ี
 ทิศตะวันตก    ติดจังหวัดปทุมธาน ี
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รายช่ือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก 

ตารางท่ี 1.2 แสดงรายชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก 

ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 

1 เมืองนครนายก  หมู่ 7 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จงัหวัดนครนายก 26000 
2 นครนายกวิทยาคม  ข1-330 ถนนสุวรรณศร ต าบลนครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
3 ปิยชาติพัฒนา  

ในพระราชูปถัมภฯ์ 
61/3 หมู่ 4 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

4 นวมราชานุสรณ์  หมู่ 1 ถนนรังสติ – นครนายก ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
5 อุบลรัตนราชกัญญา 

ราชวิทยาลัย 
19 หมู่ 12 ต าบลศรีจุฬา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

6 เขาเพิ่มนารผีลวิทยา  7 หมู่ 1 ต าบลเขาเพิ่ม อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
7 บ้านนา “นายกพิทยากร” 112 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
8 ภัทรพิทยาจารย ์ หมู่ 13 ต าบลพระอาจารย์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 
9 องครักษ ์ 78 หมู่ 3 ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 

10 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม หมู่ 14 ต าบลบางอ้อ อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
11 ปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ต าบลปากพลี อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน และขนาดโรงเรียน 

 ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน และขนาดโรงเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดังนี้ 

ตารางที่ 1.3  แสดงจ านวนนักเรียนแยกตามขนาดของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

จังหวดั ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนกัเรียน 

(คน) 
จ านวนห้องเรียน (ห้อง) ขนาดโรงเรียน 

จัง
หว

ัดป
รา

จีน
บุร

ี 

1 ปราจิณราษฎรอ ารุง 3,453 84 ขนาดใหญ่พิเศษ 
2 ปราจีนกัลยาณ ี 2,429 63 ขนาดใหญ ่
3 ไทยรัฐวิทยา 7 220 12 ขนาดเล็ก 
4 ปราจิณราษฎรอ ารุง 2“อดุลศาสนกิจศึกษา” 32 6 ขนาดเล็ก 
5 ศรีมโหสถ 646 20 ขนาดกลาง 
6 กระทุ่มแพว้วิทยา 93 6 ขนาดเล็ก 
7 ประจันตราษฎร์บ ารุง 1,461 43 ขนาดกลาง 
8 สุวรรณวิทยา 71 6 ขนาดเล็ก 
9 วังตะเคียนวิทยาคม 748 20 ขนาดกลาง 

10 ศรีมหาโพธ ิ 1,294 38 ขนาดกลาง 
11 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม 195 8 ขนาดเล็ก 
12 กบินทร์วิทยา 1,672 42 ขนาดใหญ ่
13 ลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง 242 8 ขนาดเล็ก 
14 กบินทร์บุรี 250 12 ขนาดเล็ก 
15 วัดพรหมประสิทธิ ์ 128 6 ขนาดเล็ก 
16 ชิตใจชื่น 516 15 ขนาดกลาง 
17 วังดาลวิทยาคม 145 6 ขนาดเล็ก 
18 มณีเสวตรอุปถัมภ ์ 822 21 ขนาดกลาง 
19 ร่มเกล้าปราจีนบุร ี 256 7 ขนาดเล็ก 

จัง
หว

ัดน
คร

นา
ยก

 

20 เมืองนครนายก  121 10 ขนาดเล็ก 
21 นครนายกวิทยาคม  2,742 72 ขนาดใหญ่พิเศษ 
22 ปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ 583 19 ขนาดกลาง 
23 นวมราชานุสรณ์  862 27 ขนาดกลาง 
24 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 155 12 ขนาดเล็ก 
25 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา  331 12 ขนาดเล็ก 
26 บ้านนา “นายกพิทยากร” 2,098 51 ขนาดใหญ ่
27 ภัทรพิทยาจารย ์ 333 12 ขนาดเล็ก 
28 องครักษ์ 1,636 43 ขนาดใหญ ่
29 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 173 6 ขนาดเล็ก 
30 ปากพลวีิทยาคาร 448 15 ขนาดเล็ก 

รวม 24,155 702  

ข้อมูล ณ วันที ่10 กรกฎาคม 2564 
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หมายเหตุ  การแบ่งขนาดของโรงเรียน หรือสถานศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2549 แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 1-499 คน (16 โรงเรียน) 
2. โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 500-1,499 คน (8 โรงเรียน) 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 1,500-2,499 คน (4 โรงเรียน) 
4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป (2 โรงเรียน) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ตารางที่ 1.4  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ/วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 4 วิชา 
ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 

ประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 36.01 
ระดับสังกัด 55.18 26.16 30.17 34.14 36.41 
ระดับเขต 55.84 25.82 30.15 35.48 36.82 
จังหวัดปราจีนบุรี 53.58 23.87 29.24 32.85 34.89 
จังหวัดนครนายก 52.61 25.34 29.35 32.43 34.93 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ตารางที ่1.5   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 5 วิชา 
ไทย วิทย์ คณิต สังคม อังกฤษ 

ประเทศ 44.36 32.68 26.04 35.93 29.94 34.75 
ระดับสังกัด 45.22 33.04 26.33 36.32 29.73 35.23 
ระดับเขต 43.32 31.53 23.57 35.44 27.23 33.47 
จังหวัดปราจีนบุรี 43.12 31.83 24.09 35.10 27.87 33.54 
จังหวัดนครนายก 43.17 31.86 23.74 35.21 27.88 33.50 
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1.2 นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ด าเนินจัดการแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 -2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ พร้อมทั้ง ด าเนินการจัดท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ ตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษาสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Missions) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะตามศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ        
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและ
เสมอภาค ร่วมกับทุกภาคส่วน 

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ           
ตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 

4. พฒันาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่ 21 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน             

ยึดหลักธรรมาภิบาลและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
4. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์ (Strategy) 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ค่านิยม (Core Values) 

SESAO 7 (Secondary Educational Service Area Office 5) 
S = Standard and Service mind = มั่นคงในมาตรฐานและจิตบริการ 
E = Effectiveness and Expert = มุ่งประสิทธิผลและความช านาญ 
S = Supervision and Smart = นิเทศกัลยาณมิตรและอัจฉริยะ 
A = Accountability and Abide = มีความรับผิดชอบและเคารพกติกา 
O = Opportunity and Organization chart = โอกาส และมอบหมายงานให้ตามสายงาน 
5 = Five Networks เครือข่าย 5 สหวิทยาเขตเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วัฒนธรรมองค์กร 

SSMKE 
S : Service = ใส่ใจบริการ 
S : Standard systems = ระบบงานมาตรฐาน 
M : Morality = ยึดมั่นคุณธรรม 
K : The King’s Philosophy = น้อมน าศาสตร์พระราชา 
E : Excellence = พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

อัตลักษณอ์งค์กร 

TWG 
T : Think together ร่วมคิด 
W : Work together ร่วมท า 
G : Lead to goal น าสู่เปูาหมาย 

จุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 5 คุณภาพ (Five Quality) ดังนี้ 

 1. Quality SESAO 
 2. Quality School 
 3. Qulity Teacher 
 4. Quality Classroom 
 5. Quality Students 
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1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคุณภาพ Quality SESAO  

1.1 เขตพ้ืนที่สุจริต 
1.2 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.3 ส านักงานดิจิทัล 
1.4 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (EIDP) 

2. สถานศึกษาคุณภาพ Quality School : โรงเรียนยกก าลังสอง 

2.1  หลักสูตรยกก าลังสอง 
2.1.1 พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
2.1.2 การวัดประเมินผล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
2.1.3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

2.2 คู่มือมาตรฐานโรงเรียน 
2.3 สถานศึกษาปลอดภัย 
2.4 เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 

3. ครูคุณภาพ Quality Teacher : ครูยกก าลังสอง 

3.1 มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
3.2 มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ 
3.3 จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
3.4 เป็น ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 
3.5 มีทักษะในการท าหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ห้องเรียนคุณภาพ Quality Classroom  

4.1 แหล่งเรียนรู้แห่งความสุข (บรรยากาศ ปลอดภัย เสมอภาค โอกาส) 
4.2 ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน 
4.3 สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสอง (On – Site Online ผ่าน DEEP On – Air ผ่าน DTTV) 
4.4 อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 

5. นักเรียนคุณภาพ Quality Students : นักเรียนยกก าลังสอง 

5.1 มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
5.2 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
5.3 มีหลักแนวคิดท่ีถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
5.4 เป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
5.5 มีสุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
5.6 มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพการมีงานท า 
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มิติการขับเคลื่อน 

1. โอกาส 
2. คุณภาพ 
3. ประสิทธิภาพ 
4. ความปลอดภัย 

ความคาดหวัง 

1. โอกาส 
  - เท่าเทียมและเสมอภาคการการศึกษา 
  - มีระบบสารสนเทศและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา 
  - มีการพัฒนาอาชีพการมีรายได้การมีงานท า 
  - มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

2. คุณภาพ 
  - มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
  - มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  - มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ 
  - เสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การมีงานท า 
  - ผู้เรียนมีคุณภาพลักษณะที่พึงประสงค์ 
  - ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  - มีเครือข่ายในการจัดการศึกษา               

3. ประสิทธิภาพ 
  - ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
  - ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  - มีระบบในการตรวจสอบ 
  - การศึกษาได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล 
  - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

4. ความปลอดภัย 
  - ตระหนักถึงความปลอดภัย 
  - มีทักษะในการปูองกันตนเอง 
  - บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  - ปูองกันผู้เรียนจากการถูกคุกคาม 
  - มีภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ    
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ส่วนที่ 2 
แผนการด าเนินงาน 

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                                                                                                                                                               
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของงบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน การติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา งบประมาณที่ได้รับ ทั้งสิ้นจ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 งบประมาณส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากแผนงานพ้ืนฐานด้าน        
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

3.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) จ านวน 1,500,000 บาท 
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ตารางท่ี 2.1 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
รายการ งบประมาณ 

ก. งบด าเนินงาน 3,500,000 บาท 
ข. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,500,000 บาท 

รวม 5,000,000 บาท 

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ส ารองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 11 โครงการ 
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 869,385 บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)            
เป็นโครงการที่ ก าหนดไว้ เ พ่ือขออนุมัติหลั กการ หากได้รั บการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากเดิม                          
หรือมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอ่ืน ๆ จะจัดสรรให้ด าเนินการโครงการส ารองดังกล่าว 

ทั้งนี้ ไดจ้ัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

1) งบประมาณส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษา           
ตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบด าเนินงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ รายการ แผนการใช้งบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

งบประจ า หมวดค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 163,500 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 45,000 
3. ค่าวัสดุส านักงาน 226,450 
4. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 277,000 
5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 67,800 
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 45,000 
7. ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2,094,600 
8. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 

รวมค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน 2,919,350 
ค่าสาธารณูปโภค 

9. ค่าไฟฟูา 

580,650 
10. ค่าน้ าประปา 
11. ค่าโทรศัพท์/Internet 
12. ค่าไปรษณีย์ 

รวมค่าสาธารณูปโภค 580,650 
รวมงบประจ า 3,500,000 

หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

2) งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) จากแผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 

ตารางที่ 2.3 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ รายการ แผนการใชง้บประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

โครงการหลกั ท่ีสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 147,000 
2. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 75,000 
3. สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ

เศรษฐกิจพอเพียง 
180,000 

4. พัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 40,000 
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 
6. ชมรมวิชาการ 100,000 

โครงการรอง ที่สนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000 
8. ยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 33,000 
9. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000 
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ที ่ รายการ แผนการใชง้บประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 

10. ต่อต้านคอรัปช่ัน 45,000 
11. ปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) 5,000 
12. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 
13. ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 15,000 

โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
14 การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม) ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

30,000 

15. ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 (KRS)  

24,440 

16. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม)  

195,220 

17. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสมาชิกครอบครัวบ้านเลขที่ 7 10,880 
18. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อจัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 122,800 
19. เพิ่มประสิทธิภาพงานนโยบายและแผน 7,000 
20. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 70,000 
21. เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 11,390 
22. การพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 44,640 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการลดภาระงานและการบ้านนักเรียนของ

โรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 7            
(ช่ือเดิม) ตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอนและเพิ่มการเรียนรู้ 

10,000 

24. พัฒนาศึกษานิทเศก์ สพม. 7 (ช่ือเดิม) 2,000 
25. พัฒนางานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 90,380 
26. ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและพื้นที ่
26,800 

27. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 4,450 
28. เพิ่มประสิทธิภาพงานหน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 

รวมงบประมาณ 
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) 

 ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
750,000 

รวมงบประจ า 1,500,000 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบโครงการส ารอง 

ที ่ รายการ 
แผนการใชง้บประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
โครงการส ารองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 7 (ชือ่เดิม) ทีส่นองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

1. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 29,940 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษา 
272,925 

3. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

138,800 

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 

48,500 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนเพื่อเตรียมความพร้อมปูองกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและภัยอื่น ๆ 

28,000 

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ (OD) 

169,050 

7. รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ช้ันต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา 

22,810 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการและช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
วิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) 

44,000 

9. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 39,800 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

และศูนย์การเรียนอย่างเป็นระบบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
36,560 

11. การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม) (สัญจร 7 สหวิทยาเขต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

39,000 

รวมงบประมาณโครงการส ารอง 869,385 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 

3.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี   
นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ที ่ รายการ 
แผนการใช้งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (บาท) 

งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ก. งบด าเนินงาน 
 งบประจ า หมวดค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 163,500 70,000 89,583.00 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
45,000 50,000 49240.00 

3. ค่าวัสดุส านักงาน 226,450 508,780 794,910.38 
4. ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 277,000 300,000 236,068 
5. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 67,800 90,000 81,342.26 
6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 45,000 70,000 82,344.10 
7. ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2,094,600 2,094,600 1,306,677.35 
8. จัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด  300,000 845,682.00 
 รวมค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 2,094,600 3,483,380 3,485,847 
 ค่าสาธารณูปโภค    

9. ค่าไฟฟูา 

580,650 589,400 748,062.91 
10. ค่าน้ าประปา 
11. ค่าโทรศัพท์/Internet 
12. ค่าไปรษณีย์ 

 รวมค่าสาธารณูปโภค 580,650 589,400 748,062.91 
รวมงบด าเนินงาน 3,500,000 4,072,780 4,233,910 

ข. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,500,000 627,220 466,090 
 รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,500,000 627,220 466,090 

รวมทั้งสิ้น 5,000,000 4,700,000 4,700,000 
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จากตารางที่ 3.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
เป็นจ านวนเงิน ทั้งสิ้น 4,700,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสดบาทถ้วน) โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณแบ่งเป็น           
งบด าเนินงาน จ านวน 4,270,978.- บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) และงบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ านวน 429,022.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันยี่สิบสองบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 3.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 3.2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

ที ่ รายการ 

แผนการใช้
งบประมาณ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(บาท) 

งบประมาณที่
ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

โครงการหลกั ท่ีสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 147,000 - - - 
2. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 75,000 40,000 40,000 - 
3. สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน

หลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง 
180,000 70,000 49,430 20,570 

4. พัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 40,000 10,000 9,200 800 

5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 10,000 10,000 10,000 - 
6. ชมรมวิชาการ 100,000 - - - 
โครงการรอง ที่สนองต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  
7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50,000 5,000 - 5,000 
8. ยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 33,000 17,200 15,600 1,600 
9. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40,000 5,000 4,730 270 

91% 9% 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

งบด าเนินงาน งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

100% 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ที ่ รายการ 

แผนการใช้
งบประมาณ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(บาท) 

งบประมาณที่
ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

10. ต่อต้านคอรัปช่ัน 45,000 45,000 1,800 43,200 
11. ปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) 

ปูองกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ในสถานศึกษา 

5,000 5,000 1,168 3,832 

12. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 5,000 5,000 - 
13. ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 15,000 - -  
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  
14 การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน            

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม) 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา               
พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

30,000 9,390 8,640 750 

15. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564 (KRS)  

24,440 - - - 

16. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7           
(ช่ือเดิม)  

195,220 75,000 53,650 21,350 

17. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สมาชิกครอบครัวบ้านเลขที่ 7 

10,880 10,880 10,880 - 

18. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

122,800 122,800 122,764 36 

19. เพิ่มประสิทธิภาพงานนโยบายและแผน 7,000 7,000 5,145 1,855 
20. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
70,000 70,000 60,635 9,365 

21. เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 11,390 11,390 2,720 8,670 
22. การพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
44,640 5,000 - 5,000 

23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการลดภาระงานและ
การบ้านนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงาน               
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ช่ือเดิม)        
ตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอนและเพิ่มการเรียนรู้ 

10,000 5,000 - 5,000 

24. พัฒนาศึกษานิเทศก์ สพม. 7 (ช่ือเดิม) 2,000 - - - 
25. พัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 90,380 - - - 
26. ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่ 
26,800 26,800 16,080 10,720 
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ที ่ รายการ 

แผนการใช้
งบประมาณ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(บาท) 

งบประมาณที่
ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

27. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการรับนักเรียน                    
ปีการศึกษา 2564 

4,450 - - - 

28. เพิ่มประสิทธิภาพงานหน่วยตรวจสอบภายใน 100,000 40,000 21,388 18,612 
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ที่สนองต่อนโยบาย สพฐ. และนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
29. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 27,260 27,260 - 

รวมทั้งสิ้น 1,500,000 622,720 466,090 156,630 

จากตารางที่ 3.2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้รับการจัดสรรงบประมาณ       
(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) จ านวน 622,720.- บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)               
มีผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 466,090.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพัน        
เก้าสิบบาทถ้วน) 
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3.2 รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ สอดคล้องและสนองตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 3.2  แสดงความสอดคล้องของแผนและนโยบายตา่ง ๆ

1. ความมั่นคง 
2. การต่างประเทศ 
3. การเกษตร 
4. อุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. การท่องเท่ียว 
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ โลจิสติกส์ 
และดิจิทัล 
8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12. การพัฒนาการเรียนรู ้
13. การเสรมิสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14. ศักยภาพการกีฬา 
15. พลังทางสังคม 
16. เศรษฐกิจฐานราก 
17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19. การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความมั่นคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

1. ด้านความปลอดภัย     3. ด้านคุณภาพ 
2. ด้านโอกาส     4. ด้านประสิทธิภาพ 

โครงการหลัก ศธจ. 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
2. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 
3. สนองพระบรม-ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาทักษะความสามารถเด็กหัวปานกลางลงมา 
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ชมรมวิชาการ 
โครงการรอง ศธจ. 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
5. ปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) 
6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 
 

นโยบายและจุดเน้น ศธ. 

นโยบาย สพฐ. 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

1.  
ความมั่นคง 

 

2.  
การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

 

3.  
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

4. 
การสร้างโอกาสความเสมอภาค 

ทางสังคม 

5.  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.  
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทฯ 
1.  

ความมั่นคง 
2.  

การต่างประเทศ 
 

3.  
การเกษตร 

4.  
อุสาหกรรมและ

บริการแห่ง
อนาคต 

 

5.  
การท่องเที่ยว 

 

6.  
พื้นทีแ่ละเมือง 
น่าอยู่อจัฉริยะ 

 

7.  
โครงสร้าง

พื้นฐาน ระบบ 
โลจิสตกิส์ และ

ดิจิทัล 

8.  
ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ 

9.  
เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 
 

10.  
การปรับเปลี่ยน

ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

 

11.  
การพัฒนา
ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 
 

12.  
การพัฒนา 
การเรียนรู ้

 

13.  
การเสริมสร้าง 
ให้คนไทยมีสุข

ภาวะที่ดี 

14.  
ศักยภาพการกีฬา 

 

15.  
พลังทางสังคม 

 

16.  
เศรษฐกิจฐานราก 

 

17. 
ความเสมอภาค
และหลักประกนั

ทางสังคม 

18.  
การเติบโต 
อย่างย่ังยืน 

 

19.  
การบริหารจัดการ

น้ าทั้งระบบ 
 

20.  
การบริการ

ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

21.  
การตอ่ต้าน 

การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

22.  
กฎหมายและ
กระบวนการ

ยุติธรรม 

23.  
การวจิัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

นโยบายและจุดเน้น ศธ. 
1.  

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

2.  
การพัฒนาการศกึษาเพื่อความมัน่คง 

3.  
การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

4.  
การสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศึกษา 

5.  
การจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

6.  
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. 
1.  

ด้านความปลอดภัย 
2.  

ด้านโอกาส 
3.  

ด้านคุณภาพ 
4. 

ด้านประสทิธิภาพ 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบรุี 
โครงการหลัก ศธจ. โครงการรอง ศธจ. 

1. ส่งเสรมิ 
การจดัการศึกษา
เพื่อการมีงานท า 

2. ส่งเสรมิ 
การอ่านออก
เขียนได้และ 
รักการอ่าน 

3. สนองพระบรม-
ราโชบายด้าน
การศึกษาของ 
ในหลวงรัชกาล 

ที่ 10 และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาทักษะ
ความสามารถ

เด็กหัวปานกลาง
ลงมา 

5. พัฒนาระบบ
ประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

6. ชมรมวิชาการ 1. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2. ยกระดับ
ทักษะ

ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ 

3. ส่งเสรมิ
และพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. ต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ 

5. ปูองกนั
การมี

เพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอนัควร 

(เพศวิถี) 

6. อนรุักษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

7. ส่งเสรมิ
การศกึษา

พิเศษ 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงโครงการต่าง ๆ สอดคล้องและสนองตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตรช์าต ิ แผนแมบ่ทฯ นโยบายและจดุเนน้ ศธ. นโยบาย สพฐ. 
โครงการหลกั
ของ ศธจ. 

โครงการรอง 
ของ ศธจ. 

มาตรฐานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรัก        

การอ่าน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

3. ด้านคุณภาพ ข้อท่ี 2 - มาตรฐานท่ี  3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 

2. สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลท่ี 10 และเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ความมั่นคง 11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

3. ด้านคุณภาพ ข้อท่ี 3 - มาตรฐานท่ี  3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

3. ด้านคุณภาพ ข้อท่ี 6 - มาตรฐานท่ี  2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 และ
มาตรฐานท่ี  3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 

4. ยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

12. การพัฒนาการเรียนรู้ 1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

3. ด้านคุณภาพ - ข้อท่ี 2 มาตรฐานท่ี  2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 

5. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

3. ด้านคุณภาพ - ข้อท่ี 3 มาตรฐานท่ี  2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 

6. ต่อต้านคอรัปชั่น 1. ความมั่นคง 21. การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

3. ด้านคุณภาพ - ข้อท่ี 4 มาตรฐานท่ี  2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 

7. ปูองกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรในสถานศึกษา 
ชื่อเดิม : ปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร (เพศวิถี) 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

3. ด้านคุณภาพ - ข้อท่ี 5 มาตรฐานท่ี  2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 

8. อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 5. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

13 การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะท่ีด ี

5. การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านคุณภาพ - ข้อท่ี 6 มาตรฐานท่ี  2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 

9. ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 4. การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม 

17. ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

4. การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 
 

2. ด้านโอกาส - ข้อท่ี 7 มาตรฐานท่ี  3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตรช์าต ิ แผนแมบ่ทฯ นโยบายและจดุเนน้ ศธ. นโยบาย สพฐ. 
โครงการหลกั
ของ ศธจ. 

โครงการรอง 
ของ ศธจ. 

มาตรฐานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา 

10. การบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
7 (ชื่อเดิม)  ตามมาตรฐานส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

20. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

4. ด้านประสิทธิภาพ - - มาตรฐานท่ี  1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 

11. ประชุมเชิ งปฏิบัติ การรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ง านตามมาตรก ารปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 
2564 (KRS) 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

20. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

4. ด้านประสิทธิภาพ - - มาตรฐานท่ี  1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 

12. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 (ชื่อเดิม) 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านประสิทธิภาพ - - มาตรฐานท่ี  1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  

13. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สมาชิกครอบครัวบ้านเลขท่ี 7 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านประสิทธิภาพ - - มาตรฐานท่ี  1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  

14. ประชุ มเชิ งปฏิ บัติ การเพื่ อจั ดท าแผน             
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

20. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

4. ด้านประสิทธิภาพ ข้อท่ี 1 - มาตรฐานท่ี  1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 และ
มาตรฐานท่ี  2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 

15. สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 
และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

3. ด้านคุณภาพ - - มาตรฐานท่ี  2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  

16. เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

2. ด้านโอกาส - - มาตรฐานท่ี  2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 

17. ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นท่ี 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

12. การพัฒนาการเรียนรู้ 1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านประสิทธิภาพ - - มาตรฐานท่ี  1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 

18. เพิ่มประสิทธิภาพงานหน่วยตรวจสอบภายใน 6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

20. การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

4. ด้านประสิทธิภาพ - - มาตรฐานท่ี  2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตรช์าต ิ แผนแมบ่ทฯ นโยบายและจดุเนน้ ศธ. นโยบาย สพฐ. 
โครงการหลกั
ของ ศธจ. 

โครงการรอง 
ของ ศธจ. 

มาตรฐานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา 

โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
19. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

12. การพัฒนาการเรียนรู้ 1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

2. ด้านโอกาส - - มาตรฐานท่ี  1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 

20. กิจกรรมรณรงค์ เฝูาระวัง และส่งเสริม
สร้ า งสรร ค์วันวา เลนไทน์  ประจ าปี 
2564 ภายใต้มาตรการปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 
2019  (COVID - 19) 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

- 1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านประสิทธิภาพ - - - 

21. พัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. ความมั่นคง - 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

1. ด้านความปลอดภัย - - - 

22. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 1. ความมั่นคง - 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

1. ด้านความปลอดภัย - - - 

23. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 1. ความมั่นคง - 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

- - - - 

24. จัดท ารายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบ
ออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

11. การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

3. ด้านคุณภาพ - - - 

25. เสริมสร้ าง คุณธรรม จริยธรรม และ         
ธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นท่ีศึกษา 
(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. ความมั่นคง - 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

3. ด้านคุณภาพ - ข้อท่ี 4 มาตรฐานท่ี  2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 

26. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน
อย่างเป็นระบบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

4. การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม 

- 4. การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

2. ด้านโอกาส - - มาตรฐานท่ี  1 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ความสอดคล้อง 

ยุทธศาสตรช์าต ิ แผนแมบ่ทฯ นโยบายและจดุเนน้ ศธ. นโยบาย สพฐ. 
โครงการหลกั
ของ ศธจ. 

โครงการรอง 
ของ ศธจ. 

มาตรฐานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา 

27. ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษา ต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมี ท่ี
เรียน) ประจ าปีการศึกษา 2564 

4. การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางสังคม 

- 4. การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

2. ด้านโอกาส - ข้อท่ี 7 - 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยแยกตาม               
ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น 6 ด้าน จ านวน 27 โครงการ ประกอบด้วย 

นโยบายที่  1  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   จ านวน   12  โครงการ 
นโยบายที่  2  ด้านการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง     จ านวน     6  โครงการ 

นโยบายที่  3  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     จ านวน      -  โครงการ 

นโยบายที่  4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   จ านวน     3  โครงการ 

นโยบายที่  5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จ านวน     1  โครงการ 

นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   จ านวน     5  โครงการ 
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ตารางท่ี 3.4   แสดงผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

นโยบายที่ 1  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

และรักการอ่าน 
40,000 40,000 ร้อยละ 

100 
ม.ค. 64 – 
ก.ย. 64 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ที่อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
2. ร้อยละ 98 ของครูผู้สอน
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 มีนวัตกรรม/สื่อที่
พัฒนาการอ่าน คิด เขียนให้
เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้  
มีการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 มี
ทักษะในการอ่านคล่อง – 
เขียนคล่อง และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในด้านภาษาไทย
เพิ่มขึ้น 
 

1. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
2. ครูมีเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด 
เขียนเชิงวิเคราะห์ 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 

2. พั ฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา 

10,000 10,000 ร้อยละ 
100 

เม.ย. – 
ก.ย. 64 

1. จ านวนสถานศึกษาใน           
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 (ชื่อเดิม) จ านวน  44 แห่ง 
2. คณะกรรมการนิเทศติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาจ านวน  
30 คน 
 
 
 
 

ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
สถานศึ กษาส านั กงาน        
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 7  (ชื่อเดิม) 
จ านวน 44 แห่ง สามารถ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.สถานศึ กษาในเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7         
(ชื่ อเดิม)  จ านวน 44 แห่ ง         
มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เ ข้ ม แ ข็ ง  มี ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ             
ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
2.สถานศึ กษาในเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7         
(ชื่อเดิม)  จ านวน 44 แห่ง ได้รับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา
และผ่านมาตรฐานการศึกษาจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

3. ยกระดับทักษะความสามารถ
ภาษาอังกฤษ 

17,200 15,600 ร้อยละ 
90.70 

พ.ย. 63 – 
ก.ย. 64 

1. ร้อยละ 100 (จ านวน 30 
โรง เรี ยน)  ของครู ผู้ สอน
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ร า จี น บุ รี 
นครนายก มีผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 98 คน 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน              
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ปราจีนบุรี นครนายก มีผู้เข้า
อบรม 2 รุ่น จ านวน 380 คน 

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับโรงเรี ยนในสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษาปราจี นบุ รี 
นครนายก จ านวน 30 
โรงเรี ยน  จั ดกิ จกรรม         
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้แนวทางใหม่พัฒนา
ผล สั ม ฤ ท ธิ์ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยนภาษาอั งกฤษ           
น าความรู้ ด้ านการ ใช้
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการพูด
และสื่อสารได ้

กิจกรรมที่  1 การเตรียมความ
พร้อมในการสอบ CEFR ส าหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ” ในวันที่ 
14 พฤษภาคม 2564 รูปแบบ
ออนไลน์  ผ่ านระบบ Google 
Meet โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้า
ร่วม จ านวน 30 โรงเรียน และมี
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 98 คน 
กิจกรรมที่  2 การจัดการเรียน      
การสอน Smart teacher-Smart 
Classroom จั ด อ บ รม เ รื่ อ ง             
“สื่อต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพชร สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” 
รุ่นที่  1 ในวันที่  21 สิงหาคม 
2564 มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 
219 คน และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 28 
สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 161 คน 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 

4. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5,000 4,730 ร้อยละ 
94.6 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ปฏิบัติ งาน
ประชาสัมพันธ์ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุ รี  นครนายกและ            
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 54 คน 
2 .  ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1.  ข้ า ราชการครู และ
บุ คลากรทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมปราจีนบุรี 
น ค ร น า ย ก  ส า ม า ร ถ            
เผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง  ๆ
ได้อย่างเหมาะสม รู้จักการ
น าใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
มีการพัฒนาเครือข่าวและส่งเสริม
การประชาสัมพันธ์ขององค์การ
ข้ าราชการครู และบุ คลากร         
ทางการศึกษา ผู้ ปฏิบั ติ งาน
ประชาสัมพันธ์ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก สามารถ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร

ร้อยละ 
100 

กลุ่มอ านวยการ  
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

ประชาสัมพันธ์ ส่งผล ให้เกิด
การสร้ างภาพลักษณ์ที่ ดี
ให้แก่องค์กร เกิดความเข้าใจ
และความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรท าให้
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษาปราจี นบุ รี 
นครนายก เข้มแข็ง 
2. จัดท าวารสาร ท าเนียบฯ 
สมุดโทรศัพท์ แผ่นพับ สื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ / ว า ร ส า ร
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ
การด าเนินงานต่าง ๆ เข้าถึง
ข้อมูลของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก มากขึ้น 

ประชาสั มพั นธ์ ในสื่ อต่ าง  ๆ         
ได้ อย่ า ง เหมาะสม รู้ จั ก ใช้
เทคโนโลยี ให้ สอดคล้ องกั บ           
การประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิด
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่
องค์กร เกิดความเข้ าใจและ             
ความร่ วมมือ ทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์กร ท าให้เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของส านักงาน           
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก เข้มแข็ง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข่ า ว ส า ร
ประชาสัมพันธ์จัดท าวารสาร 
ท าเนียบฯ สมุดโทรศัพท์ แผ่นพับ 
จัดซ้ือสื่อสิ่งพิมพ์/วารสารประจ า
ส านักงาน เผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่น ๆ ได้รับทราบการด าเนินงาน
ต่าง ๆ  เข้าถึงข้อมูลของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก มากขึ้น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
มีการจัดท าปูายท าเนียบผู้บริหารฯ 
แ ล ะ จั ด ท า ปู า ย ตั ว อั ก ษ ร                 
(รูปเช็คอิน) 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

5. ปูองกันและการแก้ไขการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรใน
สถานศึกษา 
ชื่อ เดิม : ปูองกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร (เพศวิถี) 

5,000 1,168 ร้อยละ 
23.36 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

1. ครูแกนน าและบุคลากร
ทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรเพศวิถี ศึกษาและ
ทักษะชีวิตที่เข้าร่วมโครงการ
และผ่ านการเรี ยนรู้ จ าก
หลั กสู ตรออนไลน์ จ านวน   
131 คน จากเปูาหมายจ านวน  
30 คน 
2. ครูแกนน าและบุคลากร
ทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรเพศวิถี ศึกษาและ
ทักษะชีวิตที่เข้าร่วมโครงการ
สามา รถ จั ดท า แผนกา ร          
จัดเรียนรู้ เพศวิถี ศึกษาและ
ทั กษะชี วิ ต อยู่ ในระดั บดี             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

1. ครูแกนน าและบุคลากร
ทางการศึกษาการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตที่ เข้าร่วม
โครงการมีทัศนคติเชิงบวก
ต่อเรื่องเพศ และการสอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
มี การพั ฒนาในระดั บดี           
ร้อยละ 100  
 2.ครูแกนน าและบุคลากร
ทางการศึกษาการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตที่ เข้าร่วม
โครงการมี ความรู้ และ
สามารถจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการพัฒนาในระดับดี      
ร้อยละ 80 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับครูสอน 
1. ครูมีองค์ความรู้  ในการจัด          
การเรียนการสอน ในเรื่องเพศวิถี
ศึกษา และบูรนาการ เพื่อปูองกัน 
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2. ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ครูรับผิดชอบ
งานอนามัย และครูแนะแนว 
สามารถจัดการระบบดูแลและ
จัดการเรี ยนการสอน ให้ แก่
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สร้างเสริมทักษะชีวิตและ
แนวทางการใช้ชีวิตในสังคมและ
เรียนรู้ทันสังคมในเรื่องเพศและ   
ยาเสพติด แก่นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกัน 
มีทั กษะชี วิ ตในการด ารงชี วิ ต         
รู้เท่าทันสังคมในปัจจุบันและสามารถ
แก้ปัญหาตนเอง เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างปลอดภัย 
4. ส ร้ า งคว ามคงทนถาว ร                
ให้สถานศึกษา ในการปูองกันการ
กลั่นแกล้งเพศที่สาม ยาเสพติดและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
5. ลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัย
เรียน โดยการสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจ ในเร่ืองของเพศวิถี
และยาเสพติด 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
รู้ทันสังคมในเรื่องเพศและ ยาเสพติด 
มีภูมิ คุ้มกัน มีทักษะชีวิตในการ
ด ารงชีวิต รู้เท่าทันสังคมในปัจจุบัน
และสามารถแก้ปัญหาตนเอง  
2. ผู้เรียนรู้จักแยกแยะ มีทักษะ          
ในการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข 
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
โดยกลุ่ มนิ เทศ ติ ดตาม และ
ประเมิ นผลการจั ดการศึ กษา            
ได้ ก ากั บ ติ ดตาม ลงพื้ นที่                    
ยังสถานศึกษา และนิเทศในกลุ่ม
ออนไลน์ ในการติดตามการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2564 
ส่ งผลให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษาฯ ได้รับรางวัลส านักงาน
เขตพื้ นที่ การศึกษาดี เด่น และ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดี เด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2564 เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะก าหนดมอบ
รางวัล  เชิดชูเกียรติ ในวาระต่อไป 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
ก าร ศึกษามั ธยมศึกษา 
เขต 7  (ชื่อเดิม) 

  75,000    53,650    ร้อยละ 
71.53 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ปราจีนบุรี นครนายก จ านวน 
64 คน 

ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
ข้ าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษาปราจี นบุ รี 
นครนายก มีความเข้าใจ
แนวทาง ในการพั ฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ของส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษา
ปราจีนบุรี นครนายกให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ          
ได้ พบปะ  แลก เปลี่ ยน               
แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคร่วมกันหา
ข้อสรุป ยอมรับฟัง ความ
คิดเห็น และมีความเป็น
ประชาธิปไตยในองค์กร 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ ม /หน่ วยและบุ คลาก ร                 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก มีความ
เข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทาง
ในการด า เนิ นกิ จกรรมทาง
การศึกษา  
สามารถขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาท าให้ไม่เกิด
ปัญหาและอุ ปสรรคในการ
ปฏิบัติ งานได้ ส าเร็ จทั นตาม
ระยะเวลา 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มอ านวยการ  

7. ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ส ม า ชิ ก ค ร อ บ ค รั ว
บ้านเลขที่  7 (ชื่อเดิม) 

10,880    10,880    ร้อยละ 
100 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
(ชื่อเดิม) จ านวน 64 คน 

ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
ข้ าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) 
มีความเข้าใจแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของส านักงานเขต

ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม)          
มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 7 (ชื่ อเดิ ม)        

ร้อยละ 
100 

กลุ่มอ านวยการ  
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 (ชื่อเดิม) ให้มีความ
สอดคล้ องกั บนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้
พบปะ แลกเปลี่ยน แสดง
ความคิดเห็ น วิ เคราะห์
ปัญหา อุปสรรคร่วมกันหา
ข้อสรุป ยอมรับฟัง ความ
คิดเห็น และมีความเป็น
ประชาธิปไตยในองค์กร 

เพื่ อสอดคล้ องกั บนโยบาย
ส า นั ก ง า นคณะก รรมกา ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

8. ส น อ ง น โ ย บ า ย
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

70,000 
 

34,480 ร้อยละ 
49.26 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) 
จั ดสรรงบประมาณให้ กั บ
โครงกา ร/กิ จ กรรมและ                
การบริหารจัดการที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนให้ทันท่วงที             
ต่อการตอบสนองนโยบายและ
การบริหารจัดการศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม)
สามารถจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโครงการ/กิจกรรมและ
การบริหารจัดการที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการบริหาร
จั ดก าร ศึ กษา ได้ อ ย่ า ง
คุณภาพในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา 
เขต 7 (ชื่อเดิม) 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ ม/หน่ วยและบุ คลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก มีความ
เข้าใจในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน สามารถขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาท าให้
ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติ งานได้ ส าเร็ จทั นตาม
ระยะเวลา 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มอ านวยการ  
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       40 

ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

9. ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ พั ฒ น า
หลักสูตรสถานศึกษาให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของผู้ เรียนและ
พื้นที่ 

26,800 17,500 ร้อยละ 
65.30 

ม.ค. – ต.ค. 
64 
 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ย ม ศึ กษ าปร าจี นบุ รี 
นครนายก มีกรอบหลักสูตร
ระดั บท้ องถิ่ นที่ สอดคล้ อง           
ความต้องการของผู้ เรียนและ
พื้นที่ และสอดคล้องกับทักษะ          
ในศตวรรษที่ 21  
2. สถานศึกษาในสังกัดฯ        
จ านวน 30 แห่ง มีการพัฒนา
หลักสูตสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและ
พื้นที่ และสอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่  21  โดยเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล 
3. สถานศึกษาในสังกัดฯ  
จ านวน 30 แห่ง มีการประเมิน
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่
สอดคล้องความต้องการของ
ผู้เรียนและพื้นที่ และสอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้บริหาร ครู มีความเข้าใจ
ในการพั ฒนาหลั กสู ตร
สถานศึกษา ที่ สอดคล้อง           
ความต้องการของผู้เรียนและ
พื้ นที่  และสอดคล้ องกั บ
ทักษะในศตวรรษที่ 21  
 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน า
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ 
2. สถานศึกษามีหลั กสู ตรที่
สอดคล้อง(ระดับดี ) กับกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่ น และ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน พื้นที่ ทักษะในศตวรรษ ที่ 21 
3. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู  
มี ความเข้ าใจในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้อง
กับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
และสอดคล้องความต้องการของ
ผู้เรียนและพื้นที่ และสอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21  
 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       41 

ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

10. พั ฒนา คุณภาพการจั ด
การศึกษาเรียนรวม  
กิ จ กร รม  ป ระ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิ บั ติ ก า รกา รพั ฒนา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

5,000 5,000 ร้อยละ 
100 

ส.ค. – ก.ย. 
64 
 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิ เศษ 
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้      
ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
2. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุ คล าก รทา งก า ร ศึ กษา              
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม 
ได้ รั บก ารพั ฒนา/นิ เทศ              
อย่ า งทั่ ว ถึ ง ในรู ปแบบที่
เหมาะสมและหลากหลาย
วิธีการ 

1.นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษในโรงเรียนที่
จัดการเรียนรวม สังกัด สพม.
ปราจีนบุรี นครนายก ได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการ
ศึ กษาอย่ า งทั่ ว ถึ งและ          
มี คุณภาพตามมาตรฐาน          
ที่ก าหนด 
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวมได้รับการพัฒนา/
การนิ เทศ อย่ า งทั่ วถึ ง             
ในรูปแบบที่เหมาะสมและ
หลากหลายวิ ธี การให้ มี
ความรู้ ความสามารถและ
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร พั ฒ น า
สมรรถภาพเด็กในแต่ละ
ประเภทความพิการได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ100 ของครูที่รับผิดชอบ 
ได้รับการอบรมให้ความรู้การพัฒนา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับ
พัฒนาตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
3. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม 
สังกัด สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 
ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง  ตามศักยภาพของผู้เรียน 
อยู่ในระดับ ด ี- ดีมาก 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับ
การพัฒนา/การนิเทศ อย่างทั่วถึง
ในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลาย 
วิธีการให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะใน การพัฒนาสมรรถภาพเด็ก 
ในแต่ละประเภท ความพิการ            
ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ละ มี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี – ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
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(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

11. กิจกรรมรณรงค์ เฝูาระวัง 
และส่ งเสริ มสร้ างสรรค์           
วันวาเลนไทน์  ประจ าปี 
2564 ภายใต้มาตรการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 

5,000 5,000 ร้อยละ 
100 

ม.ค. – ก.พ. 
64 
 

1.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ          
มีความเข้าใจเรื่องการรณรงค์            
เฝูาระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์ 
วันวาเลนไทน์ 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ             
เกิดทักษะด้านการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และประสบการณ์
ในเวทีการประกวด 
3. นักเรียนที่มีความสามารถได้รับ
การส่ งเสริมทักษะ ด้ านการ
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และ
ได้รับการชี้แนะจากครูที่มีความรู้
ความสามารถ 

1. นักเรียนในสังกัดมีความ
เข้าใจเรื่องการรณรงค์เฝูาระวัง 
และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลน
ไทน ์
2. นักเรียนเกิดทักษะด้าน           
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
และประสบการณ์ ในเวที          
การประกวด 
3. นักเรียนที่มีความสามารถ
ได้รับการส่งเสริมทักษะด้าน 
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 

นักเรียนสนใจร่วมส่งผลงานเข้า
ประกวดจ านวนทั้ งสิ้ น 7 คน                  
ซ่ึงนักเรียนทุกคนได้รับการพิจารณา
ผลงาน และนักเรียนได้รับเกียรติบัตร
เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนที่ได้อันดับ 
1 – 3 ได้รับเงินรางวัล พร้อม               
เกียรติบัตร 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 

12. จัดท ารายงาน ตรวจสอบ 
แ ล ะ ก า ร จั ด เ ก็ บ แ บ บ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปพ.3) 
แบบออนไลน์  ประจ าปี
การศึกษา 2563 

- - - พ.ค. – ก.ค.
64 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก จ านวน  
30  โรงเรียน 

1. สถานศึ กษาในสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึ กษาปราจี นบุ รี 
นครนายกได้ รั บความรู้                  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท า
จัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึ กษาตามหลั กสู ตร
แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า                          
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึ กษาปราจี นบุ รี 
นครนายก  มีระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาจากแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.๓ 

ร้อยละของกิจกรรมที่โรงเรียนมี
ส่วนร่วม เปูาหมาย ร้อยละ 100 
ผ ลก า รด า เ นิ น ง า น พ บ ว่ า            
การประชุมเชิงปฏิบัติการทดลอง
ระบบการจัดท าและตรวจสอบ  
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ และ
การประชุมออนไลน์ผู้รับผิดชอบ
การรายงานข้อมูลจากโรงเรียนใน
สั งกั ดส า นั ก งาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก  
 
 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       43 

ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 
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ผลการเบิกจ่าย 
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คิดเปน็
ร้อยละ  
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ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

ออนไลน์  สนับสนุนการ
ด าเนินการจัดส่งข้อมูลได้ทัน
ตามก าหนด ระยะเวลา
ถูกต้องตามระเบียบ ค าสั่ง         
แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
การสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอน
ในการท างาน 

รับฟังการบรรยายนโยบายการ
ด าเนินงานจาก สพฐ. และลงมือใช้
ระบบการจัดท าและตรวจสอบ
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์    
คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุ
ตัวชี้วัด กิจกรรมที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ คือ การก ากั บ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานการใช้ระบบ (ปพ.3) 
ออนไลน์ เนื่องจากติดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

นโยบายที่ 2   ด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
13. สนองพระบรมราโชบาย

ด้ า นกา ร ศึกษาขอ ง ใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

70,000 
 

49,430 ร้อยละ 
70.61 

พ.ย. 63 – 
ก.ย. 64 

 

กิจกรรมที่ 1 
1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
ประวัติศาสตร์ ระดับมัธยม 
ศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ          
ในกระบวนการออกแบบ         
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3        
ที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
1. ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ 
ระดับมัธยม ศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ ในกระบวนการ
ออกแบบการเรียนรู้ วิ ชา
ประวัติศาสตรอ์ยู่ในระดับด ี
2 .  นั ก เ รี ย นระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วม
โครงการ มีทักษะการเรียนรู้
ด้ ว ยก ระบวนกา รทา ง
ประวัติศาสตร ์อยู่ในระดับดี 
 
 

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขั บเคลื่ อนตามหลั กปรั ชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ก า ร
ประชาสัมพันธ์และการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร 

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด และ
ความสามารถในการน าไป
ประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนใช้
กระบวนการเรี ยนรู้ ทา ง
ประวัติศาสตร์สร้างองค์ความรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

3. ผู้ เรียนใช้กระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สร้าง
องค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับด ี

2 กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่
เ ป็ น เ ลิ ศ ใ น ยุ ค  Disruption           
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) วันที่ 25-26 สิงหาคม 
2564 

สรุปกิจกรรมภาพรวมโดยทุก
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
3  กิจกรรมการพัฒนาผู้บริหาร ครู
ด้วยบทเรียนออนไลน์ เว็บไซต์และ 
QR-Code ส าหรับการเข้าอบรม  
https://training.spm-pn.go.th               
มีจ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

- หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
-  หลักสูตร หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
- หลักสูตร โคก หนอง นา 

กิจกรรมที่ 2 
ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและ 
ครู ผู้ รั บผิ ดชอบ ได้ รั บการ           
พั ฒนาและขั บเคลื่ อนหลั ก          
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง/           
ศาสตร์พระราชา ครบ 30 โรงเรียน   
 

กิจกรรมที่ 2 
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ 
น า ค ว า ม รู้ ไ ป พั ฒ น า
สถานศึกษา เพื่อเตรียมรับการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
และศูนย์ การเรี ยนรู้ ตาม           
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงด้ านการศึ กษา  
โรงเรียนอยู่ในระดับดี 

กิจกรรมที่ 3 
ร้อยละ100 ของครูผู้สอนทุก
คนในสั งกั ด จ า นวน  30 
โรงเรียน มีนวัตกรรม และ
วิธีการสอน ที่สามารถน าไปใช้
ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (COVID-19)   

กิจกรรมที่ 3 
ครูผู้ สอนทุกคนในสั งกัด 
จ านวน  30 โ รง เ รี ย น                  
มีนวัตกรรม และวิธีการสอน 
ที่สามารถน าไปใช้ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  อยู่ใน
ระดับด-ีดีเยี่ยม 

กิจกรรมที่ 4 
ร้อยละ100 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สพม.ปจนย จ านวน 30 
โรงเรียน  ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ 

กิจกรรมที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสั งกั ด             
สพม.ปจนย จ านวน 30 
โรงเรียน สามารถน าความรู้
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

(1) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
(2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ (3) “โคก หนอง นา” 
สามารถน าไปจัดการเรียนการสอน 

ไปจัดการเรียนการสอน และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
อยู่ในระดับดี-ดีมาก 

14. ต่อต้านคอรัปชั่น 45,000 1,800 ร้อยละ 4 ส.ค. – 
ก.ย.  64 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ทั้งหมด 
จ านวน 150 คน ได้เข้าร่วม
ประชุมโครงการฯ 
 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษาปราจี นบุ รี 
นครนายก มีความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ วินั ย คุณธรรม 
จริ ยธรรม จรรยาบรรณ          
เป็นบุคลากรที่มีค่านิยมใน
การท างานยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ื อสั ตย์  สุ จริ ต น าไปสู่          
ข้อร้องเรียนที่ลดน้อยลง 
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคม 

เนื่ อ งจากสถานการณ์ การ             
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มี
การประชุมอบรมตามโครงการฯ               
โดยประชุ มออนไลน์  ระบบ                 
Google Meet ในวันที่ 22 กันยายน 
2564 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

 

15. พัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

15,000 8,750 ร้อยละ 
58.33 

มิ.ย. – ก.ย.  
64 

1. นักเรียนในสังกัดที่มีปัญหา 
ได้รับการส่งต่อจากสถานศึกษา 
เพี่อให้นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ าเขตพื้นที่การศึกษาดูแล
ให้ ค าปรึ กษาและให้ การ
ช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามหลัก
จิตวิทยา สามารถกลับไปใช้
ชีวิตได้อย่างปกติ 
 
 

1. นั กเรี ยนในสั งกั ดที่ มี
ปัญหา ได้รับการส่งต่อจาก
ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ พี่ อ ใ ห้
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า
เขตพื้นที่การศึกษาดูแลให้
ค าปรึ กษาและ ให้ ก า ร
ช่วยเหลืออย่างถูกต้องตาม
หลั กจิ ตวิ ทยา สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 
 

สถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จ านวน  4  โรงเรียน  ซ่ึงผ่านการประเมิน
ในระดับเขตทั้งหมด และ 3 โรงเรียน
ได้ไปประเมินต่อในการประเมิน
ระดับภูมิภาค 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนิ นงานระบบการดู แล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3. กลุ่มเรียนกลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มมีปัญหาได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

16. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 120,000 120,000 ร้อยละ 
100 

ก.ค.  – ก.ย. 
64 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีการ
สร้ างภู มิ คุ้ มกั นยาเสพติ ด            
ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม รู้                
ความเข้าใจ และตระหนักถึง
อันตราย และความเสี่ยงต่อ        
ยาเสพติด 
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะ
ชีวิตของลูกเสือในการปูองกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
3. สถานศึกษาร้อยละ 80 มีความ
เข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชน 
พร้อมทั้งฝึกหัด   ให้เยาวชนเป็น 
ผู้ประพฤติดี และเป็นพลเมืองดี
ของชาติบ้านเมือง และตัวเอง            
สามารถปูองกันไม่ ให้ เข้ าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ในด้าน
ยาเสพติดและให้นั กเรียน            
มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก
ถึงอันตราย และความเสี่ยงต่อ 
ยาเสพติด 
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตของ
ลูกเสือในการปูองกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
3. สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ในโรงเรียนและชุมชน  พร้อมทั้ง
ฝึ กหั ด  ให้ เยาวชนเป็ น
ประพฤติดี และเป็นพลเมือง
ดีของชาติบ้านเมือง และ
ตัวเองสามารถปูองกันไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

สถานศึกษาทุกแห่งได้ด าเนินการ
จัดโครงการกิจกรรมผ่านรูปแบบ
การอบรมแกนน าลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด ด้วยระบบออนไลน ์

ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 

17. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 30,000 30,000 ร้อยละ 
100 

ก.ค.  – ก.ย. 
64 

1. นักเรียนร้อยละ 80                        
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ตามหลักสูตร 
 
 

1. สถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมิ นเพื่ อ รั บ ร า งวั ล
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 

สถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จ านวน 3 โรงเรียน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรม 
ตามแนวทางที่ก าหนด ได้แก่ 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีการ
ปูองกั นเฝู าระวั งและดู แล
ช่วยเหลือ สร้างภูมิคุ้มกันให้
นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด 
3. นักเรียนร้อยละ 80 เข้ามา มี
ส่ ว น ร่ ว ม ในก ารต่ อต้ า น                 
ยาเสพติดทุกรูปแบบ 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ขยายผล  
ต่อเยาวชนในชุมชนและที่
โรง เรี ยนให้ ได้ รั บรู้  และ
ตระหนั กถึ ง โทษภั ยของ          
ยาเสพติด 

2. สถานศึกษาที่เข้าร่วม
ไ ด้ รั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 

โรง เรี ยนปิ ยชาติ พั ฒนา ใน               
พระราชูปถัมป์ฯ, โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 7 และโรงเรียนกบินทร์วิทยา 

18. เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา 
( ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษาสุจริต) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

150,000 138,180 ร้อยละ 
92.12 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ 
และบุคลากรในสังกัด  จ านวน  
64  คน 

1. ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการ 
และบุคลากรในสังกัดได้รับการ
เสริ มสร้ างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เพื่อการต่อต้านการทุจริต 
2. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษา
ปราจีนบุรี  นครนายก มีผล
คะแนนเฉลี่ ยการประเมิ น 
คุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) ปี งบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 

1. มีการประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
สุ จริ ต ประกาศนโยบายการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน และมาตรการ           
ที่ เ กี่ ย วข้ อง  รวมทั้ ง จั ดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ด าเนินกิจกรรมการรณรงค์ 
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ
รับรู้  ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น 
เว็ บไซต์ ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก, Facebook Fan page 
 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากร   
เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณธ ร ร ม  
จริยธรรม และปลูกจิตส านึกใน
การปู องกั นการทุ จริ ตและ
คอรัปชั่น โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประสบการณ์ และประชุม
สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
4. ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้คะแนน  89.61 ล าดับที่ 175 
ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(ระดับดีมาก ) ผลการประเมิน “ผ่าน” 

นโยบายที่ 3   ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - ไม่มี -           
นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
19. ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ - - - พ.ย. 63 – 

ก.ย. 64 
โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียน
รวม  จ านวน  18  โรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัดด าเนินการ
คัดแยก คัดกรอง วินิจฉัย 
เด็กพิการเรียนร่วม และ
จัดท าสารสนเทศข้อมูลการ
จัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิการเรียนร่วม พร้อมทั้ ง
จั ดการเรียนการสอนให้

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน
ให้โรงเรียนสังกัดที่จัดการเรียน
รวม จัดการเรียนรวมในรูปแบบ
การจั ดก าร เรี ยนการสอน             
ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ

ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

เหมาะสมกับศักยภาพของ
กลุ่มเปูาหมายเป็นรายบุคคล   

ในแต่ละประเภท ส่งผลให้นักเรียน
พิการ ได้รับสิทธิและโอกาส             
ที่เท่าเทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล  
    ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มี
ประกาศ เรื่อง การก าหนดและ
แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 
28 มกราคม 2564 ส่งผลให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 เปลี่ยนเป็น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
รับผิดชอบ 2 จั งหวัด ได้แก่ 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
นครนายก มีโรงเรียนในสังกัดที่
จัดการเรียนรวม จ านวน 18 แห่ง 
มีนักเรียนพิการจ านวน 97 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่  25 มิถุนายน 
2564) 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

20. ส่ งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว และ
ศูนย์การเรียนอย่ างเป็ น
ระบบ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

- - - ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

1. ผู้ที่สนใจ และมีความพร้อม
ในการจัดการศึกษาทางเลือก          
ที่ มี ภู มิ ล าเนาในเขตพื้ นที่
รับผิดชอบของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก จ านวน  
2 จังหวัด (ปราจีนบุรี  และ
นครนายก)   
2.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ร า จี น บุ รี 
นครนายก ติดตาม ประเมินผล 
และดูแลช่ วยเหลือการจั ด
การศึกษาทางเลือกในสังกัด 
ประกอบด้วย การจัดการศึกษา
โดยครอบครัว  จ านวน  1 แห่ง 
การจัดการศึกษา โดยองค์กร
เอกชนรูปแบบศูนย์การเรียน 
จ านวน 1 แห่ง 

1. บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุ มชน  องค์ กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่นที่ได้รับ
อนุญาตให้จั ดการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความ
เข้ าใจ และสามารถจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
เป็นไปตามกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานที่ก าหนด 
2. ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษา
ปราจีนบุรี นครนายก  มีการ
ติดตาม ประเมินผลการจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ งบุ ค ค ล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน  
องค์ กรเอกชน  องค์ กร
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และ
สถาบันสั งคมอื่ นที่อยู่ ใน
ความรับผิดชอบ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
และส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ  และสถาบัน
สังคมอื่น เข้ามาร่วมจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พร้อมทั้ งติดตาม 
ประเมินผล และดูแลช่วยเหลือ
การจัดการศึกษาทางเลือกใน
สังกัด ประกอบด้วย  
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
บ้ าน เรี ยน ไออุ่ น   จั ดสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้ เรียน 
จ านวน 1 คน  ได้แก่  เด็กชาย
พัชรกรร์  กิตากร   
- การจัดการศึกษาโดยองค์กร             
เอกชนรู ปแบบศูนย์ การเรี ยน             
จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่ ศูนย์การเรียน
เซนต์ยอห์นบอสโก กบินทร์บุ รี    
เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา             
ปีที่ 1 -6  
 
 
  

ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

21. ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริ ยธรรม และบ าเพ็ ญ
ประโยชน์ เข้ าศึ กษาต่ อ         
ในสถาบั นอุ ดม ศึ กษ า 
(โครงการเด็กดีมีที่ เรี ยน) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

15,000 15,000 ร้อยละ 
100 

ต.ค. 63 – 
ม.ค.64 

โรงเรียนในสังกัด* จ านวน  44  
โรงเรียน  (* จ านวนโรงเรียนใน
สังกัด ก่อนการประกาศแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา) 

โรงเรียนในสังกัดสนับสนุน
ให้ นั กเรี ยนที่ ท าความดี               
มี คุ ณธรรม  มี จิ ตอาสา          
และบ า เพ็ ญประโยชน์          
ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา ได้ด าเนินการส่งเสริม  
ให้ นั กเรี ยนระดับมั ธยมศึกษา                
ตอนปลาย ที่ มี พฤติ กรรมดี                       
มี คุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์                
และท ากิ จกรรมเพื่ อสั งคม                  
เป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่         
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เข้ า ศึ กษาต่ อ ใน
สถาบั นอุ ดมศึ กษา (โครงการ               
เด็กดีมีที่เรียน) ประจ าปีการศึกษา 
2564 ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยบูรพา  
(2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
และวิทยาเขตระยอง และ (3) 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรี ราชา ซ่ึ งมีนักเรียนในสังกัด
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
สมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 316 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.72 จากจ านวนนักเรียนที่สมัคร
ทั้ งหมด และได้ รับการคัดเลือก 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.59 จากจ านวนนักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

นโยบายที่ 5   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
22. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 5,000 ร้อยละ 

50 
ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7  (ชื่อเดิม) 
แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด            
ปลูกต้นไม้ โดยรอบและจัด
สวนหย่อม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7  (ชื่อเดิม) 
และโรงเรียนในสังกัดได้รับ
การรณรงค์ ในด้ านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อม
ทั้ ง มี ก า รป รั บ ภู มิ ทั ศน์
โดยรอบภายในโรงเรียน 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่ อเดิม)      
ได้รับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
เพื่อตอบสนองต่อการบริการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อาคารส านักงาน สถานที่ 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะ พร้อมทั้ง โรงเรียนใน
สังกัดมีสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรี ยนร่ มรื่ น  นั ก เรี ยนมี
จิตส านึก  จิตอาสา เกิดทัศนคติ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มอ านวยการ 
 
 

 

นโยบายที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
23. การบริหารและการจัด

การศึกษาของส านักงาน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อ
เ ดิ ม )  ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

9,390    - - ม.ค.  – ก.ย. 
64 

ข้าราชการและบุคลากรใน
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
(ชื่อเดิม)  เข้าร่วมโครงการการ
บริหารและการจัดการศึกษา
ของส า นั ก งาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
(ชื่ อ เดิ ม )  ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ . ศ .  2 5 6 0  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 66 คน 

ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการบริหารและ
การจั ดกา ร ศึ กษาขอ ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) 
ตามมาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีระดับคะแนนสูงขึ้น 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาของส านักเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ 
(ชื่อเดิม) ตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖0 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564          
2) ผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา
ของส านักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๗ (ชื่อเดิม)        

ร้อยละ 
100 

กลุ่มอ านวยการ 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖o ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีความ
ครบถ้วนสมบู รณ์ เป็นไปตาม
ม า ต ร ฐ า น ฯ  ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐานก าหนด 

24. ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ กา ร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ปี งบประมาณ 
2564 (KRS)  

- - - ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

1) จ านวนบุคลากรกลุ่มเปูาหมาย
ในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ  
2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ความเข้าใจในด้านการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

มีผลการปฏิบัติงานราชการ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่  
ก.พ.ร. ก าหนด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
และสถาน ศึ กษา ในสั ง กั ด              
มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเส่ียง สามารถการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจ
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสถานศึ กษา พร้ อมทั้ ง 
สามารถจัดท ารายงานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและ
ส่งรายงานการควบคุมภายใน ได้
ถู กต้อง ครบถ้ วน ได้อย่ างมี
ประสทิธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มอ านวยการ 
 

 

25. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

122,800 122,764 ร้อยละ 
99.97 

ม.ค. – ก.ย. 
64 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ตามเปูาหมาย จ านวน 1 แผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธยมศึกษาปราจี นบุ รี 
นครนายก  มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้กลุ่ม/หน่วย
ต่าง ๆ  ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามั ธยมศึ กษา

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
สามารถขับเคลื่อนภารกิจประสบ
ความส า เร็ จตามเปู าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ น

ร้อยละ 
100 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

ปราจี นบุ รี  นครนายก 
ขับเคลื่อนและสามารถน า
แผน ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า รฯ            
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
โดยสั ง เกตได้ จ ากการ
ด าเนินงานโครงการตาม
แผน ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า รฯ 
สามารถด าเนินงานโครงการ
ได้จ านวน 22 โครงการ          
จากทั้งหมด 29 โครงการ  
คิดเป็ นร้ อยละ 75.87           
ซ่ึงมากกว่าค่าเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 ถือว่า
เปูาหมายโครงการประสบ
ผลส าเร็จ 

พื้นฐาน ส านักงานศึกษาธิการ
จั งหวั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่
การศึกษา และตามความต้องการ
ขอ งสถ าน ศึ กษ า ในสั ง กั ด           
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

26. เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
2564 

11,390 2,720 ร้อยละ 
23.88 

มิ.ย. – ส.ค. 
64 

ผู้ เข้ าร่ วมโครงการทั้ งสิ้ น 
จ านวน 67 คน 

เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการขอรับ
เงินที่พึงจะได้รับและสิทธิ
ประโยชน์ในสวัสดิการต่าง  ๆ
หลังเกษียณอายุ 

เกษียณอายุราชการในสั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
มีความรู้ความเข้าใจในการขอรับ
เงินต่างๆ และก าหนดการรับเงิน
บ าเหน็จบ านาญส าหรับผู้ที่จะ
ได้รับหลังการเกษียณอายุราชการ  
การเบิกเงินสวัสดิการและสิทธิ
ประ โ ยชน์ ที่ พึ ง ไ ด้ รั บหลั ง
เกษียณอายุราชการ 

ร้อยละ 
100 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

 

27. เพิ่ มประสิทธิ ภ าพงาน
ตรวจสอบภายใน 

40,000 21,388 ร้อยละ 
53.47 

ครั้งที่ 1  
1 ธ.ค. 63 

1. สถานศึกษา จ านวน 12 
แห่ง ได้รับการตรวจสอบการ

1. สถานศึกษา จ านวน 12 
แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบ

กิจกรรมที่ 1 งานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของ

ร้อยละ 
100 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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ล าดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
(ที่ได้รบัการ

จัดสรร) 

ผลการเบิกจ่าย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิงาน 

ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ

ราชการฯ หน่วยงาน 
(รับผดิชอบ) 

หมายเหต ุ
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
คิดเปน็
ร้อยละ  

เชิงผลผลติ  
(Output) 

เชิงผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลการด าเนินงาน 
คิดเปน็
ร้อยละ 

-31 มี.ค. 64 
ครั้งที่ 2 

15 มิ.ย. – 
31 ส.ค. 64 

เร่ืองการเงิน บัญชีและพัสดุ
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
แผนปฏิบัติการ 
2. สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง 
ได้รับการตรวจสอบการด าเนิน
โ ค ร ง ก า รก า ร สนั บสนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้ งแต่ ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. สถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง 
ได้รับการตรวจสอบด าเนินงาน
เงินรายได้สถานศึกษา 

สามารถปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชี และพั สดุ ได้ อย่ าง
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เป็ น ไปตาม เกณฑ์ กา ร
ป ร ะ เ มิ น ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการศึกษาขั้ น
พื้นฐานก าหนด 
2. สถานศึกษา จ านวน           
5 แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบ
การด าเนินโครงการการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึ กษาตั้ งแต่ ระดั บ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สามารถปฏิบัติได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งตร งตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. สถานศึกษา จ านวน 2 
แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบ
สามารถด าเนิ นการเบิ ก
จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งตร งตาม
วัตถุประสงค์ 
 

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 12 แห่ง 
โดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น        
2  ช่ ว งที่  1  ระหว่ า งวั นที่                
1 ธันวาคม 2563 ถึงวัน ที่ 31 
มี นาคม 2564 ตรวจสอบ
โรงเรี ยน 9 แห่ ง  ช่ วงที่  2 
ระหว่ างวั นที่  15 มิ ถุ นายน 
2564 ถึงวันที่  31 สิงหาคม 
2564 ตรวจสอบโรงเรียน 3 แห่ง 
กิจกรรมที่ 2 งานตรวจสอบเงิน
รายได้สถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 2 แห่ง ก าหนด
ออกตรวจสอบระหว่างวันที่ 15 
มิถุนายน 2564 ถึงวันที่  31 
สิงหาคม 2564 
 
กิจกรรมที่ 3 งานตรวจสอบเงิน
อุดหนุนตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้ งแต่ ระดั บอนุ บาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 5 
แห่ ง ก าหนดออกตรวจสอบ
ระหว่ างวั นที่  15 มิ ถุ นายน 
2564 ถึงวันที่  31 สิงหาคม 
2564 
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ส่วนที่ 4 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ด าเนินจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การบริหารจัดการ พบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานสรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ปัญหา/อุปสรรค 

 - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับได้มีค าสั่ง
จังหวัดปราจีนบุรี ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (Coronavirus Disease 
2019 (COVID – 19)) สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยง
หรือเลื่อนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคลากรจ านวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค                       
โดยไม่จ าเป็น จึงท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 
 - เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ ท าให้บางโครงการ/กิจกรรมถูกเลื่อน
หรือมีการเปลี่ยนแปลง  

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ต้องมีการวางแผนและจัดเตรียมแผนส ารอง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด เพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบ ให้มีการรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง                
อยู่เสมอ และให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 5 
แนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

แนวทางในการพัฒนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีแนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ 2565 
โดยใช้นโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ การปฏิบัติงานโปร่งใสตรวจสอบได้          
พร้อมทั้ง มีรูปแบบการพัฒนาตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ รวมถึงแผนปฏิรูปด้านการศึกษา คือ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ตลอดจน
ทรัพยากรทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ,  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ, 
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมและการสร้างสมดุลของ           
ความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือบรรลุเปูาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดังรูปภาพที่ 5.1  

รูปแบบการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5.1 แสดงรูปแบบการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 

รูปแบบการพัฒนา

ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       58 

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นถึงความส าคัญของระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาในสังกัด โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนในด าเนินงาน ดังนี้ 
 

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี และการด าเนินงาน                        
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้บุคลากรในหน่วยงาน และสถานศึกษา ตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินการ          
ให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับทราบ เพ่ือให้การสนับสนุน          
ให้ความร่วมมือและการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เป็นต้น 
          ๒. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดและจัดท าแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชี้วัด  
          ๓. มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รับผิดชอบ
งานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี           
ทั้ง ๖  กลยุทธ์ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองในการประสานงานก ากับ ติดตามประเมิน และรายงานผล
การด าเนินงานตัวชี้วัด  
          ๔. เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๕. จัดท าและด าเนินการลดกรอบระยะเวลา ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ก ากับติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษาประกอบด้วยผู้แทนจากภายในและผู้แทน
จากภายนอกองค์กรเพ่ือรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น าผลการประเมินไป ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน  
          ๗. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผล ๖ เดือน, ๙ เดือนและ ๑๒ เดือนตามแบบ SAR Card 
และปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ที่ก าหนด  
           ๘. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
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 ระดับสถานศึกษา  
          ๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 
           ๒. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดพร้อมจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชี้วัด  
           ๓. มอบหมายให้มี ผู้ ประสานงานหลักหรือเจ้ าภาพในการก ากับติดตาม  และจัดท ารายงานผล 
การด าเนินการรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
           ๔. จัดเตรียมเอกสาร ร่องรอยการด าเนินการ รองรับการติดตามจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มาติดตามประเมินผล  
           ๕ . จั ดให้ มี การประเมินตนเองตามตั วชี้ วั ดที่ ต้ องปฏิ บั ติ  โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึ กษา  
มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  
           ๖. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการทั้งที่เป็นผลตอบแทนอ่ืน ที่ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
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ภาคผนวก 
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QR Code แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

(ชื่อเดิม : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7) 
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ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       63 

โครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี  

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ๑๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
    1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ        4. ด้านประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.   ข้อที่  2     โครงการรองของ ศธจ. - 
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

การพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีเลิศนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องใช้กระบวนการเรียนการสอน             
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความสามารถแตกต่างกัน ดังนั้น การที่จะช่วยให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเกิดแนวทางในการ
เรียนรู้ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ในเรื่องชองการอ่านคล่อง – เขียนคล่อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง - 
เขียนไม่ถูก ได้อ่านคล่อง – เขียนได้ถูก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภาษาไทย ให้นักเรียน อ่านคล่อง เขียนคล่อง สื่อสารได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์  มีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น เพ่ือการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพรวมทั้งเห็นความส าคัญและร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้ด าเนิน โครงการส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้ และรักการอ่าน โดยเน้นการวัดและประเมินผลและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านรู้เรื่องและการเขียนหนังสือได้ถูกต้องของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
3.2 เพ่ือพัฒนาวิธีการสอนของครูภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   
3.3 เพ่ือนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียน  
3.4 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีแนวทางการวัดผลที่เข้มแข็ง 

4. เป้าหมายโครงการ 
4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีผลการอ่านคล่อง การเขียนคล่อง ร้อยละ ๑๐๐ 
๒) ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร้อยละ ๙๘  มีนวัตกรรม/สื่อ ที่พัฒนาการอ่าน 

คิด เขียนให้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ มีการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีทักษะในการอ่านคล่อง - เขียนคล่อง และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในด้านภาษาเพ่ิมขึ้น 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

ประชุมหารือ/ก าหนดกิจกรรม มกราคม ๒๕๖๔  
จัดสรรงบประมาณให้สหวิทยาเขตจ านวน ๗ สหวิทยาเขต               
เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคัดเลือก
ตัวแทนเพื่อร่วมแข่งขันกิจกรรมภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

มกราคม ๒๕๖๔  

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.๗ ( จัดการแข่งขันกิจกรรม) มิถุนายน  ๒๕๖๔  
ก ากับติดตาม กันยายน  ๒๕๖๔  

6. ผลการด าเนินงาน 
6.๑ นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 
6.๒ ครูมีเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนเชิงวิเคราะห์ 

7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้  จ านวน   40,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม   สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมัทนา  ดวงกลาง  

 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ๑๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
    1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ        4. ด้านประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.   ข้อที่  3     โครงการรองของ ศธจ. - 
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 
2. หลักการและเหตุผล   

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่          
1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ทั้งปวง” กอปรกับ               
พระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี               
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบายเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้างคนดี                   
ให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้อง                 
ต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานท า - มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี 
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ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราช
สมบัติ เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ                       
จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคน
ดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยให้จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เพ่ือมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนี้ 

1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) ยึดมั่ น            
ในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติ             
แต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3) มีงานท า-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรม ในสถานศึกษา
ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้ ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า                
จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4) การเป็นพลเมืองดี  (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร  
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สร้างเสริมเยาวชนของ
ชาติให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงจัดท าโครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ              
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศในยุค Disruption ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผู้บริหาร ครูด้วยบทเรียนออนไลน์ 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก 
1) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ส าหรับ

ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ 
2) เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ส าหรับนักเรียน 
3) เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริง 
4) เพ่ือให้นักเรียนมีความรักและหวงแหนแผ่นดินบ้านเกิดของตนเอง 
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3.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1) เพ่ือขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา 

กลุ่มเปูาหมายที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอพียง และเป็นสถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน 
2) เพ่ือการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาและ              

ถอดบทเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา 
3.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศในยุค Disruption ช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม และวิธีการสอน ที่สามารถน าไปใช้

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
3.4 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผู้บริหาร ครูด้วยบทเรียนออนไลน์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ “โคก หนอง นา” สามารถน าไปจัดการเรียนการสอน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก 
 เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 

1) ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก จ านวน 30 
โรงเรียน มีหลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับท้องถิ่นอย่างน้อย 1 รายวิชา   

2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก 
จ านวน 30 โรงเรียน 

เชงิผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
1) ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น    

ด้วยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก เพื่อให้มีความรักและหวงแหนแผ่นดิน
บ้านเกิดของตนเอง 

4.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 

1) พัฒนาสถานศึกษา จ านวน 30 โรงเรียน เข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
2) พัฒนาบุคลากร ขยายผลน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome)  
ทุกสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชามาเชื่อมโยงในการ         

จัดกิจกรรม การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศในยุค Disruption ช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
พัฒนาครูผู้สอนในสังกัด สพม.ปจนย จ านวน 30 โรงเรียน  ให้มีนวัตกรรม วิธีการสอนที่เป็น

เลิศในยุค Disruption ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 

1) ครูผู้สอนในสังกัด สพม.ปจนย จ านวน 30 โรงเรียน มีนวัตกรรม วิธีการสอน ที่เป็นแบบอย่าง
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

2) ครูผู้สอนทุกคน สามารถใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

4.4 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผู้บริหาร ครูด้วยบทเรียนออนไลน์ 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 

พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ปจนย จ านวน 30 โรงเรียน            
ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ “โคก หนอง นา”  

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ปจนย จ านวน 30 โรงเรียน สามารถ

น าความรู้ไปจัดการเรียนการสอน และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1  ส่งเสรมิการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก    
   1. จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดปราจีนบรุี นครนายก 

กรกฎาคม 2564 
 

   2. สรุปและรายงานผลโครงการ กันยายน 2563  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการขับเคลื่อนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลือ่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

กรกฎาคม 2564 
 

   2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และผูร้ับผดิชอบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา 

กรกฎาคม 2564 
 

   3. นิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง/ศาสตร์
พระราชาสู่สถานศึกษาและและรายงานผล 

กันยายน 2564 
 

กิจกรรมที ่3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศในยุค Disruption  
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน สิงหาคม 2564  
   2. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน ซักซ้อมหน้าท่ีที่รับผดิชอบ และ
จัดเตรียมอุปกรณ ์

สิงหาคม 2564 
 

   3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนเป็นเลิศในยุค Disruption ช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิงหาคม 2564 

 

   4. สรุป รายงาน น าเสนอผลงานส่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิงหาคม 2564  
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผู้บริหาร ครูด้วยบทเรียนออนไลน์   
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม 2564  
   2. จัดท าร่างบทเรียน จ านวน 3 หลักสูตร 
       - หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
       - เศรษฐกิจพอเพียง 
       - โคก หนอง นา 

 

 

   3. ปรับปรุงบทเรียนให้สมบูรณ์ มิถุนายน 2564  
   4. เผยแพร่บทเรียนฉบับสมบูรณ์ สิงหาคม – ตุลาคม 2564  
   5. สรุปและรายงานผลกิจกรรม กันยายน 2563  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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6. ผลการด าเนินงาน 
6.1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่า

ความส าเร็จ 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก  
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
   1. ร้อยละของครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ระดับมัธยม ศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ ในกระบวนการออกแบบการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
   2. ร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ  
มีทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางประวัติศาสตร์  
   3. ร้อยละของผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สร้าง           
องค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 

 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

 
 
 

การนเิทศตดิตาม 
/วิเคราะห์
เอกสาร 

 
 
 

แบบนิเทศ/ 
รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
    1. ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ระดับมัธยม ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  
ในกระบวนการออกแบบการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์  
     2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะ
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
    3. ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สร้างองค์ความรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

 
ระดับด ี

 
ระดับด ี

 
ระดับด ี

 

การนเิทศตดิตาม 
/วิเคราะห์
เอกสาร 

 
แบบนิเทศ/ 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
  -  ผู้บริหารและครผูู้รับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตรพ์ระราชา ครบ 30 โรงเรยีน  
  

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
  - ผู้บริหารและครผูู้รบัผิดชอบ น าความรูไ้ปพัฒนาสถานศึกษา เพื่อ
เตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  โรงเรยีน 

 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

 
ระดับดี 

 
 

ท ากิจกรรม
ระหวา่งการอบรม 
/วิเคราะห์เอกสาร 

 
ประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม /

วิเคราะหเ์อกสาร 

 
 

ใบงาน/ 
เอกสารรายงานผล
การด าเนินงาน 

 
แบบประเมินการเขา้

ร่วมกิจกรรม/ 
เอกสาร รายงานผล

การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัการเรียนการสอนที่เป็น
เลิศในยุค Disruption  ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
    -  ครูผู้สอนทุกคนในสังกัด จ านวน 30 โรงเรียน มีนวัตกรรม และวิธีการสอน             
ที่สามารถน าไปใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)   
 
 
 

 
 
 

 
ร้อยละ100  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

การน าเสนอ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
/ประเมินความพึง

พอใจ 
 
 

 
 

 
 

แบบประเมินการ
น าเสนอ/ 

แบบประเมิน 
google form 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่า

ความส าเร็จ 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมินผล 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
ครูผู้สอนทุกคนในสังกัด จ านวน 30 โรงเรียน มีนวัตกรรม และวิธีการสอน    
ที่สามารถน าไปใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ                 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

ระดับดี- 
ดีเยี่ยม 

การน าเสนอ
ผลงาน 

แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาผู้บริหาร ครูด้วยบทเรียนออนไลน์ 
เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
    1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ปจนย 
จ านวน 30 โรงเรียน  ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ (1) หลักสูตรต้านทุจริตศกึษา  
(2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) “โคก หนอง นา” สามารถ
น าไปจัดการเรียนการสอน  
 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
     ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.ปจนย จ านวน 
30 โรงเรียน สามารถน าความรู้ไปจัดการเรียนการสอน และประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้
 

 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 

 
ระดับด-ี 
ดีมาก 

 
 

 
 

สอบถาม 
/วิเคราะห์

แบบสอบถาม/ 
ท าใบงาน 

 

 
สอบถาม 
/วิเคราะห์

แบบสอบถาม/ 
ท าใบงาน 

 
 

แบบสอบถาม 
ใบงาน 

 
 
 

 
แบบสอบถาม 

ใบงาน 

6.2 ผลการด าเนินกิจกรรมและผลการวิเคราะห์ 
6.2.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            

การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
1) ผลการวิเคราะห์ การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข้อมูลข่าวสาร มีผลดังนี้ 

การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้เข้ารับการอบรม การประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับแจ้ง อยู่ในระดับมากที่สุด และการให้บริการ
ตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด 
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2) ผลการวิเคราะห์ ด้านวิธีการอบรม มีผลดังนี้ 
ความสะดวกของการอบรมแบบออนไลน์ อยู่ในระดับมาก กิจกรรมการทดสอบก่อนการอบรม

อยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมพิธีเปิดการอบรมอยู่ในระดับมาก และระยะเวลาการอบรมอยู่ในระดับมาก ผู้เข้ารับ
การอบรมให้ข้อเสนอแนะควรเพิ่มจ านวนวันในการอบรม ให้มากกว่า 1 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
3) ผลการวิเคราะห์ ด้านเนื้อหาการอบรม มีผลดังนี้ 

ด้านความน่าสนใจของเนื้อหา และตรงกับความต้องการ อยู่ในระดับมาก สามารถน าไปประยุกต์ได้               
อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

4) ผลการวิเคราะห์ ด้านวิทยากร มีผลดังนี้ 
 ด้านมีความรู้ในการบรรยาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีวิธีการถ่ายทอดที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก 
และด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อยู่ในระดับมาก  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       73 

5) ผลการวิเคราะห์ ด้านความรู้ที่ได้รับและการน าไปใช้ มีผลดังนี้ 
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด และความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
6.2.2 กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศในยุค Disruption  

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 
1) ผลการวิเคราะห์ ครูในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรม มีผลดังนี้ 

ครูที่ เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ของจังหวัดปราจีนบุรี คิดเป็น 54.1% ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมของ           
จังหวัดนครนายก คิดเป็น 45.9% โดยครูจังหวัดปราจีนบุรีมีจ านวนมากกว่าจังหวัดนครนายก ส่วนเพศหญิง มีจ านวน
86.5% ซึ่งมากว่าเพศชาย  
 
 
 

 
 
 
 

 
2) ผลการวิเคราะห์ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง มีผลดังนี้ 

ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 48.6% และระดับปริญญาโท 
45.9% ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีต าแหน่ง ระดับ คศ. 1 43.2% คศ.2 29.7% ครูคศ.2 และครูผู้ช่วย 13.5%  
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3) ผลการวิเคราะห์ การด าเนินการ มีผลดังนี้ 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอยู่ ในระดับมากที่สุด ระยะเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                    

มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด วิธีการน าเสนอโดยใช้ระบบออนไลน์ ระดับมากที่สุด และ เป็นเวที/ช่องทางให้ครู
ได้แสดงออก อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) วิเคราะห์ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีผลดังนี้ 
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ น าความรู้ไปเผยแพร่และให้ความ

ปรึกษากับผู้อ่ืนได้ มีความมั่นใจในการน าเสนอผลงานในครั้งต่อไปมากขึ้น และสามารถน าความรู้และเทคนิคต่างๆ               
ในเวทีนี้ไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนได้ โดยทุกด้านมีระดับมากที่สุด 
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5) วิเคราะห์ ภาพรวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลดังนี้ 
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนรู้เป็นกันเอง ได้เผยแพร่/ถ่ายทอด วิธีการสอนของตนเองให้ผู้ อ่ืน 

ได้รับทราบ และได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการ โดยทุกด้านมีระดับมากที่สุด 
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
- เห็นควรมีการจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี  
- ครูผู้สอนได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และคณะกรรมการให้ค าแนะน าในการพัฒนางานให้

มีคุณภาพมากขึ้น 
- เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการและมีการชี้แจงรายละเอียด การน าเสนอ รูปแบบ เนื้อหา ขอบข่าย 

หัวข้อมีอะไรบ้าง เพราะจะช่วยให้ผู้น าเสนอและผู้รับฟังน ามาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์มากขึ้น 
- ระยะเวลาในการอบรม เห็นควรเป็นช่วงที ่สามารถเข้าร่วมได้ตลอด เนื ่องจากการจัดวันปกติมี

ภารกิจในการสอนออนไลน์ 
- เห็นควรเพ่ิมจ านวนผู้น าเสนอ 
- อินเทอร์เน็ตของผู้จัดไม่ค่อยเสถียร 
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6.2.3  กิจกรรมการพัฒนาผู้บริหาร ครูด้วยบทเรียนออนไลน์ เว็บไซต์และ QR-Code ส าหรับ
การเข้าอบรม  https://training.spm-pn.go.th มีจ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 

          ผลการทดสอบก่อนเรียน หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา         ผลการทดสอบหลังเรยีน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

สรุป ผลการวิเคราะห์ การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา           
มีผลดังนี้ จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2) หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 

 ผลการทดสอบก่อนเรียน หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง         ผลการทดสอบหลังเรียน หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุป ผลการวิเคราะห์ การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
มีผลดังนี้  จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3) หลักสูตร โคก หนอง นา 

 

 

 

 
 

ผลการทดสอบก่อนเรียน หลักสตูร “โคก หนอง นา”    ผลการทดสอบหลังเรียน หลักสูตร “โคก หนอง นา” 
 

https://training.spm-pn.go.th/
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สรุป ผลการวิเคราะห์ การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หลักสูตร “โคก หนอง นา” 
มีผลดังนี้  จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หลักสูตร “โคก หนอง นา”  พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

7. ปัญหา/อุปสรรค   
ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถ

จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ได้ จึงจ าเป็นต้องจัดผ่านระบบออนไลน์ 
 

8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา   
น ากิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม มาพัฒนาเป็นรูปแบบเดียวกัน 
 

9. งบประมาณที่ใช้  จ านวน 49,430  บาท 
 

10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
10.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
10.2 ภาพกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศในยุค Disruption   

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 
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10.3 กิจกรรมการพัฒนาผู้บริหาร ครูด้วยบทเรียนออนไลน์  
เว็บไซต์และ QR-Code ส าหรับการเข้าอบรม      https://training.spm-pn.go.th 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://training.spm-pn.go.th/
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โครงการ/กิจกรรม   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี  

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ๑๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
    1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ        4. ด้านประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.   ข้อที่  6     โครงการรองของ ศธจ. - 
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 1 และมาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ เมษายน – กันยายน 2564 
2. หลักการและเหตุผล   

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 “การประกันคุณภาพการศึกษาหมายความ                 
ว่าการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิด             
การพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งให้กับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับสถานศึกษาในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม      
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเสนอโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจ านวน 44 แห่ง ให้ได้มาตรฐาน 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561“การประกันคุณภาพการศึกษา 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) มีระบบประกันคุณภาพภายใน              
ของสถานศึกษา ที่เข้มแข็งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3.2 เพ่ือ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพ                
ภายในของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินภายนอก 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) จ านวน 44 แห่ง 
๒) คณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพ          

ภายในของสถานศึกษาจ านวน 30 คน 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) จ านวน 44 แห่ง สามารถ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแนวใหม่ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เมษายน 2564  

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินระบบการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาแนวใหม่ ตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เมษายน – สิงหาคม 2564  

6. ผลการด าเนินงาน 
6.๑ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) จ านวน 44 แห่ง มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
6.๒ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) จ านวน 44 แห่ง ได้รับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาและผ่านมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
 

8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
 

9. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 10,000  บาท 
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10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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โครงการ/กิจกรรม   ยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวณิชาภา  ปรือทอง  

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
    1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ        4. ด้านประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ. -  โครงการรองของ ศธจ. ข้อที่  2      
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน  2564 
2. หลักการและเหตุผล   

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นานาประเทศใช้ติดต่อ สื่อสารถึงกันทั่วโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุควิทยาการและสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนา ท าให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่อย่าง
รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และอ่ืน  ๆมีการเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย และส่งอิทธิพลถึง
ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษให้
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ
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นานาชาติ จึงเป็นการยกระดับความสามารถด้านภาษา (Language proficiency) และเป็นพันธกิจที่ส าคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาให้เป็นผู้ที่คุณภาพทั้งด้านทักษะ(Skill) 
คุณลักษณะ (Characteristic) และสมรรถนะ (Competency) ที่ส าคัญต่อการเป็นประชากรโลก (Global Citizen)  ในศตวรรษที่ 
21 และเพ่ือเป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก ได้จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการมี
วัตถุประสงค์และเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาอย่างรอบด้าน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จึงจัดท า
โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร และการพัฒนาครูให้มีความรู้ระดับภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
การใช้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นฐานประจ าปีงบประมาณ  2564 ส าหรับพัฒนาการสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดทุกเครือข่าย  

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอย่างมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน                     
ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวใหม่ สร้างแผนและแนวทาง                 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3.2 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดทุกเครือข่าย  

3.3 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางใหม ่
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 

นครนายก จ านวน 30 โรงเรียน   
๒) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

จ านวน 30 โรงเรียน 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก จ านวน 30 โรงเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวทางใหม่พัฒนาผลสัมฤทธิ์           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษน าความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการพูด             
และสื่อสารได้ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       84 

5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 
เพื่ อก าหนดแนวทางในการยกระดับทักษะความสามารถ
ภาษาอังกฤษ 

พฤศจิกายน 2563 –               
มกราคม 2564 

 

กิจกรรมที่ 2  อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียน              
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก   เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ 

มกราคม – มีนาคม 2564  

กิจกรรมที่ 3  ครูจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ เมษายน – กรกฎาคม 2564  
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม สรุปรายงานผลด าเนินการ สิงหาคม – ตุลาคม 2564  

6. ผลการด าเนินงาน 
6.๑ เสริมสร้างความเข้าใจในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวใหม่ สร้างแผนและแนวทาง      

ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความรู้ ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดทุกเครือข่ายจัดโครงการยกระดับทักษะความสามารถ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  
“การเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ”  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google 

Meet พัฒนาครูให้มีความรู้ระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาอย่าง           
รอบด้านใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พัฒนาทักษะการสอนภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสาร โดยมีกลุ่มเปูาหมาย คือ               
กลุ่มครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด จ านวน 30 โรงเรียนและได้รับความสนในจากครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัด
สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน จ านวนผู้เข้าอบรม 98 คน  
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กิจกรรมที่ 2  การจัดการเรียนการสอน Smart teacher - Smart Classroom  จัดการอบรมเรื่อง “สื่อต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้ เพชร สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดให้มี
คุณภาพตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเป็นการแสดงแนวทางการจัดการเรียน
การสอนในภาวะวิกฤต COVID-19 ที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง 5 รูปแบบ คือ On –site , On–Air , On–Demand , 
Online , On-Hand และรูปแบบผสม(blended) ที่สอดคล้องเหมาะสม หรือเป็น Best practices  ที่เป็นแบบอย่างได้  ทั้งนี้
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่ได้ด าเนินการอยู่และ เพ่ือเสริมสร้างความรู้และเทคนิคต่างๆในการผลิตสื่อ เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การสอนออนไลน์  “สื่อต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพชร สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google 
Meet มีครูเข้ารับการอบรมและได้รับเกียรติบัตร (รุ่น 1) วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564  จ านวน 219 คน  (รุ่น 2)  
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564  จ านวน 161 คน รายละเอียดดังนี้ 

รุ่น 1  วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564  จ านวน 219 คน 
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รุ่น 2  เสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564  จ านวน 161 คน 
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7. ปัญหา/อุปสรรค   
7.1 เห็นควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม 
7.2 เห็นควรมีการแยกวันเพื่อให้การฝึกปฏิบัติได้ชัดเจนและสามารถท าได้คล่องแคล่ว 

8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา   
8.1 เป็นการอบรมที่มีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา เห็นควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไป และ           

ขอชื่นชมวิทยากรและท่านศึกษานิเทศก์ท่ีท างานได้อย่างเข้มแข็ง 
8.2 เห็นควรมีเอกสารประกอบการอบรม เพ่ือให้สามารถศึกษาและทบทวนหลังการอบรม  
8.3 การอบรมผ่าน Google meet น่าจะใช้ทรัพยากรมากท าให้การถ่ายทอดสัญญาณมีการดีเลย์ หากเป็นไปได้

ในการอบรมครั้งต่อไป อยากให้อบรมผ่าน Zoom  
 8.4 เป็นการอบรมที่ดีมาก เป็นประโยชน์ และได้มีความรู้ใหม่ ๆ  

9. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 15,600  บาท 

10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
กิจกรรมที่ 1  “การเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ”  ในรูปแบบ

ออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet  วันที่  14 พฤษภาคม  2564 
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กิจกรรมที่ 2  การจัดการเรียนการสอน Smart teacher - Smart Classroom  จัดการอบรมเรื่อง “สื่อต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้ เพชร สพม.ปราจีนบุรี นครนายก” (รุ่น 1) วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (รุ่น 2) วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564  สามารถติดตามได้ตามลิ้งค์ 
https://sites.google.com/d/1yX0btk2MtsNvPeJfHNWvd80iNVu7Aw1g/p/1c2devlmikdHS2AlY_w
w0CiJcil0hF4A7/edit 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://sites.google.com/d/1yX0btk2MtsNvPeJfHNWvd80iNVu7Aw1g/p/1c2devlmikdHS2AlY_ww0CiJcil0hF4A7/edit
https://sites.google.com/d/1yX0btk2MtsNvPeJfHNWvd80iNVu7Aw1g/p/1c2devlmikdHS2AlY_ww0CiJcil0hF4A7/edit
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โครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชัยรัตน์  วิสาสะ  

ต าแหน่ง พนักงานราชการ ครูผู้สอน  
กลุ่ม อ านวยการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความมั่งคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ๑๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
    1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส       3. ด้านคุณภาพ        4. ด้านประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ. ข้อที่ 3      
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบข้อมูล
สารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลด้านการศึกษาที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการในทุกระดับ ตั้งแต่โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนหรือการตัดสินใจข้อมูลสารสนเทศ ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นงานข้อมูลที่รวบรวมงานข้อมูลด้านการศึกษาในทุกด้านของโรงเรียน เช่น ข้อมูลด้านทั่วไป               
ด้านบุคลากร ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการบริหาร
จัดการ และนอกจากนี้ เทคโนโลยีสามารถน ามาเป็นตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์ ด้านข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพ่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รู้จักการน าใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เกิดความ
เข้าใจและความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ท าให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) เข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  (ชื่อเดิม)  

ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับช่องทาง ที่จะใช้ในการสื่อสาร เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก เข้าถึงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 

3.3 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
3.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของบุคลากรในสังกัด 

4. เป้าหมายโครงการ 
4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

  1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) และผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 54 คน 

  2) การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

  1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รู้จักการน าใช้เทคโนโลยีมาใช้กับการประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร เกิดความ
เข้าใจและความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ท าให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) เข้มแข็ง 

2) จัดท าวารสาร ท าเนียบฯ สมุดโทรศัพท์ แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์/วารสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืน ๆ  ได้รับทราบการด าเนินงานต่าง  ๆเข้าถึงข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) มากขึ้น 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
5.2 ประสานโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดส่งรายชื่อ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
5.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
5.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
5.5 เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

6. ผลการด าเนินงาน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริม          
การประชาสัมพันธ์ขององค์กรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ               
ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี               
ให้แก่องค์กร เกิดความเข้าใจและความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ท าให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้มแข็ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์จัดท า
วารสาร ท าเนียบฯ สมุดโทรศัพท์ แผ่นพับ จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์/วารสารประจ าส านักงาน เผยแพร่ให้หน่วย งานอ่ืน ๆ 
ได้รับทราบการด าเนินงานต่าง ๆ เข้าถึงข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) มากขึ้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีการจัดท าปูายท าเนียบผู้บริหารฯ และ
จัดท าปูายตัวอักษร (รูปเชคอิน) 
7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 4,730  บาท 
10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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โครงการ/กิจกรรม   ต่อต้านคอรัปชั่น 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายคามินทร์ สะอาดบุรินทร์  ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 

2. นายวิชัย โกชิน                  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว 
กลุ่ม กฎหมายและคดี 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
    1. ความม่ังคง 

2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 21. การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส    3. ด้านคุณภาพ          4. ด้านประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -   โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  4     
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

ปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดยังคงถูกร้องเรียน กล่าวหา เกี่ยวกับความประพฤติการครองคนและการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อ
ระเบียบวินัยข้าราชการอยู่เสมอ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายสามารถพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทุกมิติ ให้เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
โครงการต่อต้านคอรัปชั่น 
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวินัย คุณธรรม

มากขึ้น ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3.2 เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่งานวินัยข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
3.3 เพ่ือลดปัญหาการร้องเรียนทางด้านวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4. เป้าหมายโครงการ 
4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 150 คน ได้เข้ารับการประชุมตาม
โครงการดังกล่าว 

4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 

นครนายก มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นบุคลากรที่มีค่านิยมในการท างาน ยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตน าไปสู่ข้อร้องเรียนที่ลดน้อยลง ตอบสนองความต้องการของสังคม 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

เนื่องจากสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid - 19) จึงได้จัดประชุมอบรม
ตามโครงการดังกล่าว โดยประชุมออนไลน์ ระบบ Google Meet ในวันที่ 22 กันยายน 2564 
6. ผลการด าเนินงาน 

6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น 

6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสามารถเป็นเครือข่ายทางด้านวินยั มีศักยภาพมากขึ้น 
6.3 ข้อร้องเรียนกล่าวหาลดลง 

7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา   

เห็นควรจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
9. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 1,800 บาท 
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10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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โครงการ/กิจกรรม   การปูองกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในสถานศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล   

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญาร 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ๑๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
    1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส    3. ด้านคุณภาพ          4. ด้านประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -   โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  5      
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนและสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีเปูาหมายเพ่ือจัดท าระบบการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ผ่านระบบ
ออนไลน์ ควบคู่กับการสนับสนุนและติดตามนิเทศ ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ท างานวิชาการเรื่องเพศวิถีศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-
learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการกับ
โครงการหลักปราจีนบุรี โมเดล 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ปราจีนบุรี นครนายก เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
การสอนเพศวิถีศึกษาของครูในสังกัดฯ  จึงได้จัดโครงการการนิเทศการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
การสอนเพศวิถีศึกษาของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือพัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา ให้ครูที่รับผิดชอบจัดการ
เรียนรู้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและการให้ค าปรึกษาเรื่องเพศแก่นักเรียนในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.2 เพ่ือพัฒนาการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต  สามารถน าไปสอนนักเรียนได้อย่างทั่วถึงโดยมีการนิเทศติดตาม และการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษา 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) ครูแกนน าและบุคลากรทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่

เข้าร่วมโครงการและผ่านการเรียนรู้จากหลักสูตรออนไลน์จ านวน 131 คน จากจ านวน  30 คน 
๒) ครูแกนน าและบุคลากรทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่

เข้าร่วมโครงการสามารถจัดท าแผนการจัดเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต อยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ครูแกนน าและบุคลากรทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่
เข้าร่วมโครงการมีทัศคติเชิงบวกต่อเรื่องเพศ และการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตมีการพัฒนาในระดับดี         
ร้อยละ 100 

2) ครูแกนน าและบุคลากรทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่
เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาในระดับดี      
ร้อยละ 80 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

5.1 ประชุมศึกษานิเทศก์ 
5.2 ประชุมคณะท างาน  
5.3 แจ้งการนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดฯ ตามโครงการฯ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา    

และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (5,000) กิจกรรมแบ่งเป็น 2 จังหวัด จังหวัดละ 30 โรงเรียน 
5.4 คัดเลือกครูต้นแบบระดับเขตพ้ืนที่ ผ่านการอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์ จ านวน 1 โรงเรียน             

ชี้แจงด าเนินการประชุมออนไลน์ที่ผ่านการอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์ จ านวน 30 โรงเรียน 
5.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ฯ พ้ืนที่จริง ตลอดจนรายงานผล

โครงการ 
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6. ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดขึ้นกับครูสอน 

1) ให้ครูมีองค์ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน ในเรื่องเพศวิถีศึกษา และบูรนาการ เพ่ือปูองกัน
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

2) ให้ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูรับผิดชอบ
งานอนามัย และครูแนะแนว สามารถจัดการระบบดูแลและจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สร้างเสริมทักษะชีวิตและแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมและเรียนรู้ทันสังคมในเรื่องเพศ และยาเสพ
ติด แก่นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิต รู้เท่าทันสังคมในปัจจุบันและสามารถแก้ปัญหาตนเอง 
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 

4) สร้างความคงทนถาวร ให้สถานศึกษา ในการปูองกันการกลั่นแกล้งเพศที่สาม ยาเสพติดและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

5) ลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โดยการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของเพศวิถีและยาเสพติด 
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

1) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้ต้อง 
2) ผู้เรียนรู้จักแยกแยะ มีทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา ได้ก ากบั ติดตาม ลงพ้ืนที่ยังสถานศึกษา และมีการนิเทศในกลุ่มออนไลน์ ในการติดตามการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ได้รับรางวัล
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดีเด่น และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับรางวัลนิเทศก์ดีเด่น ในการติดตาม
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาหลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจ าปีการศึกษา 2564 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะก าหนด
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวาระต่อไป 
7. ปัญหา/อุปสรรค   

7.1 เพ่ิมงบประมาณในการนิเทศของครู เนื่องจากระยะทางไกลและมีจ านวน 30 โรงเรียน 
7.2 พัฒนาการจัดการอบรมผู้ครูสอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาสาระให้ทันกับ 

ยุคสมัย เพื่อให้ครูความรู้อย่างหลากหลาย และให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา   

คุณครูผู้สอนในกลุ่มสาระวชิาตา่งๆ ดว้ยภาระงานและการสอนในสถานการณ์วิกฤติภาวะโคโรน่า 2019 คุณครู
จึงใช้เวลาสว่นใหญ่ใช้เวลาในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาเอกที่สอน เป็นการบูรนาการในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น 

9. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 1,168 บาท 
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10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต              
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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โครงการ/กิจกรรม   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัชนี วิลัย   

ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
กลุ่ม อ านวยการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

    5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

    5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
1. ด้านความปลอดภัย         2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ          4. ด้านประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  6        
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. 2561 - 2580)               
แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ได้เน้นประเด็นส าคัญทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีที่สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ าและทางทะเล รวมทั้ง การจัดการ
มลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก และด้านพลังงานหมุนเวียน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) เป็นสถานที่ราชการให้บริการแก่ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงได้น าแนวทางในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ ในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นที่พักผ่อน
ของผู้มารับบริการ แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมความ
พร้อมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และการควบคุมมลพิษในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดของเสียจากต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอย และการน า
ของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
ในการเสริมสร้างจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการขยายผลให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งส านักงาน 
ตลอดจนชุมชนโดยรอบ 

3.2 เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  (ชื่อเดิม) ให้ปรากฏ                  
สู่สาธารณะ ในการเป็นองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านส่งเสริมการศึกษาตลอดมาอย่างต่อเนื่อง 

3.3 เพ่ือจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนทั่วไปและบุคลากร
ทางการศึกษามาใช้บริการ และสนับสนุนการท างานให้เกิดผลดี 

3.4 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีจิตอาสา เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพที่ดี น่าอยู่ น่าเรียน 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) และโรงเรียนในสังกัด ปลูกต้นไม้โดยรอบ

และจดัสวนหย่อม 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) และโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อก าหนดหลักการพิจารณา 
5.3 เสนอกิจกรรม-รายการที่จะด าเนินการต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 
5.4 คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ติดตามงาน 
5.5 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่พบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

6. ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้บริการต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารส านักงาน สถานที่ สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรที่มาใช้บริการ โรงเรียนในสังกัดมี
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่น นักเรียนมีจิตส านึก จิตอาสา เกิดทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้ จ านวน 5,000 บาท 
10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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โครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย  

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
        5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ - 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

1. ด้านความปลอดภัย    2. ด้านโอกาส         3. ด้านคุณภาพ          4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่  7        
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เรื่อง สิทธิและ
หน้าที่ทางการศึกษาที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์
สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล
หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  โดยให้จัดตั้งแต่แรกเกิด
หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้ 
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(1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและ
รูปแบบทางการศึกษาโดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ (3) ได้รับ
การศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทาง
การศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล มาตรฐาน 8  วรรค
สอง กล่าวว่า ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
วรรคห้า กล่าวว่าสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย 
และในมาตรา 19 กล่าวว่า ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรว่ม 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ที่ควรส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเรียนรวม ให้มีความรู้ และทักษะในการใช้แบบคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาได้รับการรับรองว่าเป็นคนพิการตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาและได้รับสิทธิ
ช่วยเหลือทางการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการคัดแยก คัดกรอง และวินิจฉัยเด็กพิการเรียนร่วม และจัดท า
สารสนเทศข้อมูลการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม 

3.2 เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม  จ านวน  18  โรงเรียน 

4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  โรงเรียนในสังกัดด าเนินการคัดแยก คัดกรอง วินิจฉัยเด็กพิการเรียนร่วม และจัดท าสารสนเทศข้อมูล

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่มเปูาหมาย
เป็นรายบุคคล   
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

5.1 วิเคราะห์ปัญหา ส ารวจข้อมูลนักเรียนพิการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงาน 

5.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการคัดแยก คัดกรอง และวินิจฉัยเด็กพิการเรียนรวมและจัดท าสารสนเทศ
ข้อมูลการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม 

5.3 แจ้งให้โรงเรียนปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูลการรับนักเรียนพิการที่ผ่านการคัดกรองในระบบโปรแกรม
สารสนเทศ SET ตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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5.4 ตรวจสอบรายงานผลการรับนักเรียนพิการของโรงเรียนในสังกัด พร้อมยืนยันข้อมูลส่งให้ส านักบริการ
งานการศึกษาพิเศษฯ 

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ ให้จัดการเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 

5.6 ประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อนักเรียนพิการ      
การแก้ไขปัญหานักเรียนพิการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วม 

5.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
6. ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน
สังกัดที่จัดการเรียนรวม จัดการเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละ
ประเภท ส่งผลให้นักเรียนพิการ ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่
เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เปลี่ยนเป็น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รับผิดชอบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดนครนายก มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม จ านวน 18 แห่ง มีนักเรียนพิการจ านวน 97 คน (ข้อมูล            
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
7. ปัญหา/อุปสรรค   

โรงเรียนบางแห่งขาดครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ท าให้         
ไม่สามารถคัดกรองนักเรียนได ้
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา   

ควรจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  
9. งบประมาณที่ใช้ จ านวน  -   บาท 
10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ภาพการรายงานข้อมูลจ านวนเดก็พิการผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (โปรแกรม SET) 
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โครงการ/กิจกรรม   การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  (ชื่อเดิม) 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัชนี วิลัย  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชกรณ์  นาคคล้าย ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ 
 กลุ่ม อ านวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

        5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

        5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

1. ด้านความปลอดภัย         2. ด้านโอกาส        3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -        
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ   มกราคม– กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท า
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นฐาน            
ในการจัดการศึกษา เป็นหลักเทียบเคียงการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและบทบาทภารกิจของ
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กลุ่มนโยบายและแผน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้ง เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ประเมินตนเองในการ
พัฒนาบริหารและจัดการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้เห็นความส าคัญจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือด าเนินการรายงาน ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ให้มีการพัฒนาบริหารและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 7 (ชื่อเดิม) 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการพัฒนาบริหารและการจัด
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) 

3.3 เพ่ือเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก สามารถบริหารจัดการ
ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม)  เข้าร่วม

โครงการการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 66 คน 

4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีระดับคะแนนสูงขึ้น 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.3 ประชุมคณะกรรมการ 
5.4 การรายงานผล การติดตามและประเมินผลฯ ในระบบฯ 
5.5 ด าเนินการรายงานโครงการ 

6. ผลการด าเนินงาน 
6.1 การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖0 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ท าให้ทราบถึงผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นการพิจารณา 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
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6.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักเขตพ้ืนที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต ๗ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖o ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                   
มีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้ จ านวน  8,640  บาท 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       117 

โครงการ/กิจกรรม   ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 2564 (KRS)  

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรัชนี วิลัย   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 นายชัยรัตน์ วิสาสะ ต าแหน่ง  พนักงานราชการ ครูผู้สอน 
 กลุ่ม อ านวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

        5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

        5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

1. ด้านความปลอดภัย         2. ด้านโอกาส        3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -        
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการปรับปรุงและยกระดับ
คุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศสู่        
การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ในการ
บริหารจัดการศึกษาและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ  
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กลุ่มนโยบายและแผน 
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มีการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล และสนับสนุน
องค์กรให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเพ่ือเป็นการสนองภารกิจและเปูาหมายดังกล่าว มีแนวทางในการพัฒนา
ระบบราชการให้มีความเข็มแข็ง ประสบความส าเร็จทันตามเปูาหมายของตัวชี้วัด ทันตามก าหนดเวลา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด กับทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงาน ในการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 

3.2 เพ่ือการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการในสังกัด ให้สามารถน าตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย          
ที่เกี่ยวข้องไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผ่านระบบ KRS 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 1) จ านวนบุคลากรกลุ่มเปูาหมายในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ  
   2) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและเปูาหมายในการจัดการประชุม 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 มีผลการปฏิบัติงานราชการเป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.3 เตรียมประเด็นในการประชุมชี้แจงการรายงานผ่านระบบ KRS 
5.4 ด าเนินการจัดประชุมข้าราชการในสังกัด 
5.5 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

6. ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และสถานศึกษาในสังกัด มีการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามภารกิจงานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา พร้อมทั้งสามารถจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ส่งรายงานการควบคุมภายใน ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้ จ านวน  -  บาท 
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10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
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โครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
(ชื่อเดิม) 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนพเกล้า  วงศ์ศิริกุล   
   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

กลุ่ม อ านวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ๑๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
    1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส          3. ด้านคุณภาพ    4. ด้านประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) เป็นหน่วยบริการทางการศึกษา อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา จะส าเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค์ ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทางและเกณฑ์คุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ และเพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลง  ทั้งระบบ  
โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร สอดคล้องกับ
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือชี้แจงนโยบาย ข้อราชการส าคัญ เร่งด่วนให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ทราบ  
และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด ได้พบปะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคก่อให้เกิด
ข้อสรุป ยอมรับฟัง ความคิดเห็น แนวความคิด และมีประชาธิปไตยในองค์กร 

3.4 เพ่ือการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จ านวน 64 คน 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

  ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้พบปะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคร่วมกันหาข้อสรุป 
ยอมรับฟัง ความคิดเห็น และมีความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

5.1 จัดท า โครงการและปฏิทินก าหนดวันประชุม 
5.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
5.3 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
5.4 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
5.5 เตรียมเรื่องสถานที่จัดประชุม/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
5.6 ด าเนินการจัดประชุม 

6. ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา  
สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการศึกษาท าให้ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ส าเร็จทันตาม
ระยะเวลา 
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7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน    53,650    บาท 
10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
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โครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสมาชิกครอบครัวบ้านเลขที่  7 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่ม อ านวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

        5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

        5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

1. ด้านความปลอดภัย         2. ด้านโอกาส        3. ด้านคุณภาพ     4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -        
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) เป็นหน่วยบริการทางการศึกษา อยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา จะส าเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทางและเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลง ทั้งระบบ 
โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร สอดคล้อง
กับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  

(ชื่อเดิม) ให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) 
3.3 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด ได้พบปะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคร่วมกัน

หาข้อสรุป ยอมรับฟัง ความคิดเห็น แนวคิด และมีความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) จ านวน 64 คน 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) มีความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
และได้พบปะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคร่วมกันหาข้อสรุป ยอมรับฟัง ความคิดเห็น            
และมีความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

5.1 จัดท าโครงการและปฏิทินก าหนดวันประชุม 
5.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
5.3 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
5.4 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
5.5 เตรียมเรื่องสถานที่จัดประชุม/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
5.6 ด าเนินการจัดประชุม 

6. ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 7 (ชื่อเดิม) มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน    10,880   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจุฑารัตน์  พิราชา  
   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กลุ่ม นโยบายและแผน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ๑๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส          3. ด้านคุณภาพ    4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1 และ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9                 
ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติคือ (1) ก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน เปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนภารกิจประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
3. วัตถุประสงค์  

เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ปราจีนบุรี นครนายก ตามเปูาหมาย จ านวน 1 แผน 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กลุ่ม/หน่วยต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ขับเคลื่อนและสามารถน าแผนปฏิบัติราชการฯ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยสังเกต
ได้จากการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถด าเนินงานโครงการได้จ านวน 22 โครงการ              
จากทั้งหมด 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.87 ซึ่งมากกว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 ถือว่าเปูาหมาย
โครงการประสบผลส าเร็จ 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
(ไตรมาส/เดือน/ปี) 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ
จริง 

1. ขออนุมัติโครงการ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 12 พฤศจิกายน 2563 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 
3. ด าเนินงานโครงการ 
   กิจกรรมที่  1 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 

 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

 

 
17 พฤศจิกายน 2563 

 
   กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 30 พฤศจิกายน –  
1 ธันวาคม 2563 

4. จัดท าเอกสารแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 2 – 30 ธันวาคม 2563 

5. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบตัิราชการ 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ตุลาคม 2563 –  
กันยายน 2564 
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6. ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก สามารถขับเคลื่อนภารกิจประสบ

ความส าเร็จตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา          
ในสังกัด บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
7. ปัญหา/อุปสรรค   

จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากการตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหม่ จึงท าให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องจัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหม่ด้วย ท าให้
งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมลดลง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน จึงส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

7.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่ ากว่าที่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดไว้   
7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องใช้งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจ้างลูกจ้างซึ่งมีหลายอัตราที่จ้างด้วยงบประมาณบริหารจัดการส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าซ่อมแซม ฯ และเป็นค่าปรับเปลี่ยนปูายของส านักงานจากเดิมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ซึ่งใช้งบประมาณจ านวนมาก จึงท าให้
งบประมาณส าหรับด าเนินงานโครงการลดน้อยลง 

7.3 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  
        1) สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงท าให้กลุ่มเปูาหมายไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุม/อบรมได้อย่างเต็มศักยภาพ 
        2) มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการประชุม/อบรม เป็นแบบออนไลน์ ให้สอดคล้องกับมาตรการปูองกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ จึงเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

        3) บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากห้วงเวลาการเปิด – ปิดภาคเรียนเปลี่ยนแปลงไป 
และด้วยมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา   

หากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กรณีในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป ผู้รับผิดชอบโครงการควรจัดท าโครงการให้รองรับกับมาตรการ สามารถเปลี่ยนแปลง 
ยืดหยุ่นได ้
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กลุ่มนโยบายและแผน 
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9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน    122,764   บาท 

10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 
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โครงการ/กิจกรรม   สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนพเกล้า  วงศ์ศิริกุล   

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่ม อ านวยการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ๑๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
    1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส     3. ด้านคุณภาพ          4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ ๒  ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน ในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานภายใต้กรอบทิศทางและนโยบายของหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาดังกล่าวมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ จึงจัดท าโครงการนี้ เพื่อสนับสนุน
แผนงาน/โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความส าคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เป็นต้น 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       130 

3. วัตถุประสงค์  
๓.1 เพ่ือตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
๓.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น  
๓.3 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพท าให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
๓.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมายโครงการ 
4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ/
กิจกรรมและการบริหารจัดการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนให้ทันท่วงทีต่อการตอบสนองนโยบายและการบริหาร             
จัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) 

4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับ

โครงการ/กิจกรรมและการบริหารจัดการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างคุณภาพใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

๕.1 จัดท า โครงการและปฏิทินก าหนดวันประชุม  
๕.2 เสนอขออนุมัติโครงการ  
๕.3 แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ  
๕.4 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม  
๕.5 เตรียมเรื่องสถานที่จัดประชุม/อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
๕.6 ด าเนินการจัดประชุม 

6. ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 

นครนายก มีความเข้าใจในการพัฒนาการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการศึกษาท าให้ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้ส าเร็จทันตาม
ระยะเวลา 
7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน    60,635   บาท 
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10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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โครงการ/กิจกรรม   โครงการเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2564 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางธัญณภักษ์  สายทองสุขศิริ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

นางสาวเจตนริน  ค าจันทร์     ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความม่ังคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ๑๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

1. ด้านความปลอดภัย    2. ด้านโอกาส        3. ด้านคุณภาพ          4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 3 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ มิถุนายน – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล   

การเกษียณอายุนับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินชีวิตทั้งสถานภาพ และบทบาททางสังคม ย่อมจะก่อให้               
ผู้ที่ก าลังจะเกษียณอายุเกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ ด้านของสุขภาพ และการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลง            
ไปจากเดิม ตลอดจนการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการหลังจากเกษียณอายุราชการดังนั้น กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  จึงตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียม        
ความพร้อมในการรับมือการเกษียณอายุราชการ ในเรื่องของการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินบ าเหน็จด ารงชีพ บ าเหน็จ
รายเดือนลูกจ้าง บ าเหน็จลูกจ้าง เงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) และเงินจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ลูกจ้างประจ า (กสจ.) จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
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ปราจีนบุรี นครนายก  จะต้องชี้แจงขั้นตอน วิธีด าเนินการขอรับเงิน และสิทธิประโยชน์ที่พ่ึงได้รับให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ได้ทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการขอรับเงิน
ต่างๆ อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในการขอรับเงินต่างๆ  ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
3.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  ที่เกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ  ในการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จลูกจ้าง บ าเหน็จด ารงชีพ 
และการขอรับเงินจาก กบข., กสจ. 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  จ านวน   1 คน  
2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  จ านวน   1 คน 
3) ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564  จ านวน 57 คน 

- บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก         2  คน 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษา              1  คน 
- รองผู้อ านวยการสถานศึกษา                1 คน 
- ข้าราชการครู                                48 คน 
- ลูกจ้างประจ า                     5 คน 

4) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   จ านวน  8  คน 
                         รวมทั้งสิ้นจ านวน 67 คน 

4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ 

การขอรับเงินที่พึงจะได้รับและสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการต่าง ๆ หลังเกษียณอายุ 
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5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ตุลาคม 2563  
ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อม ก าหนดการ
ด าเนินการฯ 

มกราคม 2564  

จัดโครงการเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

มิถุนายน - สิงหาคม 2564  

สรุป วิเคราะห์ ประเมินผล กันยายน 2564  

 
6. ผลการด าเนินงาน 

เกษียณอายุราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีความรู้
ความเข้าใจในการขอรับเงินต่างๆ และก าหนดการรับเงินบ าเหน็จบ านาญส าหรับผู้ที่จะได้รับหลังการเกษียณ             
อายุราชการ การเบิกเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับหลังเกษียณอายุราชการ 
7. ปัญหา/อุปสรรค   

เนื่องจากส่วนกลางมีมาตรการในการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่มีการระบาด             
ตั้งแต่ปลายปี 2562  เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยมาตรการในการปูองกันการแพร่ระบาดของส่วนกลางคือ สามารถ         
จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง  ๆได้  ต้องอยู่ภายใต้การปฏิบัติตาม-มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้ทุกคน
สวนหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  วัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร   
จึงท าให้ในการจัดโครงการนี้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดโครงการเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยให้ระบบ  Google  Meet   
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน   2,720   บาท 
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10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณ์อายุราชการ งบประมาณ 2564 
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โครงการ/กิจกรรม   โครงการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
กิจกรรม วิพากษ์และตรวจสอบกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมัทนา  ดวงกลาง   
   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 1. ความม่ังคง 
 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 12. การพัฒนาการเรียนรู 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
     1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส          3. ด้านคุณภาพ    4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม – ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเสมือนเป็นเข็มทิศหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงคข์องหลักสูตร หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจส าคัญของการศึกษา และเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท า
ให้สถานศึกษามีความเป็นผู้น าด้านวิชาการ และน าไปสู่ความส าเร็จของผู้เรียน ในการท าหลักสูตรให้บรรลุเปูาหมาย
ที่ก าหนด ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายลงสู่การปฏิบัติย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนา
ทั้งครูและผู้เรียน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เข้าใจกระบวนการของหลักสูตร การน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ รวมถึง
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การประเมินผลการใช้หลักสูตร และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร     
เพ่ือน ามาตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพของหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตรจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญของการ
พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทราบว่าหลักสูตรได้ผลตามความมุ่งหมายที่ก าหนดเพียงใด รวมทั้งปัญหา อุปสรรคใดบ้างที่
ต้องปรับปรุงแก้ไข 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เห็นความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  ในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษา จึงก าหนดจัดโครงการการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและพ้ืนที่ 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ และสอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

3.2 เพ่ือประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น      

ที่สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน พ้ืนที่ และทักษะในศตวรรษที่ 21  
2) สถานศึกษาในสังกัดฯ จ านวน 30 แห่ง มีการพัฒนาหลักสูตสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียนและพ้ืนที่ และสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3) สถานศึกษาในสังกัดฯ จ านวน 30 แห่ง มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที ่ 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน พื้นที่ และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
2) ผู้บริหาร ครู มีความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน 

พ้ืนที่ และทักษะในศตวรรษที่ 21  
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5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
(ไตรมาส/เดือน/ปี) 

ระยะเวลาที่ด าเนินการจริง 

1. จัดท าร่างกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น เมษายน - พฤษภาคม 2564  
2. จัดวิพากษ์กรอบหลักสตูรระดบัท้องถิ่น  มิถุนายน 2564  
3. ปรับปรุงแก้ไขกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและ
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษารับทราบ 

กรกฎาคม-กันยายน  2564  

4. นิเทศ ติดตามการประเมินและการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

กรกฎาคม-กันยายน 2564  

6. ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าความส าเร็จ วิธีการประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมินผล 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
 
 
 
 
- สถานศึกษามีหลักสูตรทีส่อดคลอ้งกับกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน 
พื้นที่ ทักษะในศตวรรษที่ 21  
 
 
- ผู้บริหาร ครู มีความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน พื้นที่ ทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

 
ร้อยละ 80 สถานศึกษา
น ากรอบหลักสูตรระดับ

ท้องถิ่นไปใช้ 
มีความสอดคล้องใน

ระดับด ี
 

ร้อยละ 80 
ผู้บริหาร ครูมคีวาม
เข้าใจในระดับ ด ี

 
-วิเคราะห์เอกสาร 

 
 
 
 
 

-วิเคราะห์เอกสาร 
 
 
 
 

-สอบถาม 
 

 
- แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
- แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
- แบบสอบถาม 
 
 

7. ปัญหา/อุปสรรค   
การจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าสาระหลักสูตรของท้องถิ่น  ไม่สามารถด าเนินการประชุมในพ้ืนที่ได้ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา   

จัดท าโครงการต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร โดยประชุมคณะกรรมการจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
และน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 

9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน   16,080   บาท 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       140 

10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ภาพกิจกรรมวิพากษ์กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 15 มิถุนายน 2564 

 
 

 

 

พิธีเปิดการวิพากษ์กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพกิจกรรมวิพากษ์กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 14 มิถุนายน 2564 
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โครงการ/กิจกรรม   เพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวไปรยา  ไฝเจริญมงคล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

  นางสาวประนอม  สดศรี  ต าแหน่ง นักวิชากาตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  
หน่วยตรวจสอบภายใน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ความมั่งคง 
2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

1. ด้านความปลอดภัย        2. ด้านโอกาส        3. ด้านคุณภาพ       4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ครั้งที่ 1  วันที่  1  ธันวาคม  2563  ถึง วันที่  31  มีนาคม  2564 
ครั้งที่ 2  วันที่  15  มิถุนายน  2564  ถึง  วันที่  31  สงิหาคม  2564 

2. หลักการและเหตุผล   
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นหน่วยงาน          

ที่มีภารกิจในการควบคุม ก ากับ ดูแลและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการด าเนินงานของสถานศึกษา              
ในสังกัดทั้ง 30 แห่ง เพ่ือให้การบริหารงบประมาณการเงิน บัญชีและการบริหารสินทรัพย์ของสถานศึกษาลด 
ความเสี่ยงและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดแผนการตรวจสอบให้มีการบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้
ได้ผลการตรวจสอบในภาพรวมของโครงการและสามารถน าผลการตรวจสอบมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
โครงการได้อย่างมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือทราบประสิทธิภาพการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
3.2 เพ่ือมั่นใจว่าการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถควบคุมเงินของสถานศึกษาได้ 
3.3 เพ่ือให้มั่นใจว่าการรับ – จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษามีความรัดกุมและปฏิบัติได้

ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
3.4 เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างสามารถจัดหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
3.5 เพ่ือให้ทราบผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล             

จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปตาหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 1) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการเรื่องการเงิน บัญชีและพัสดุและ

ประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการ 
 2) สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการด าเนินโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่าย          

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) สถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง ได้รับการตรวจสอบด าเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา 

4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) สถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุได้

อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

2) สถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบการด าเนินโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3) สถานศึกษา จ านวน 2 แห่ง ที่ได้รับการตรวจสอบสามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

5.1 จัดท าโครงการเพ่ือออกตรวจโรงเรียนในสังกัด โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นการตรวจสอบ
พร้อมทั้งก าหนดโรงเรียนและวันที่จะเข้าตรวจสอบ 

5.2 จัดท าแนวทางการตรวจสอบกระดาษท าการเก็บข้อมูล ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเด็น
การตรวจสอบ 

5.3 แจ้งให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจสอบทราบถึงก าหนดวันเข้าตรวจสอบพร้อมทั้งให้จัดเตรียม
เอกสารหลักฐาน เพ่ือรับการตรวจสอบ  
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5.4 ด าเนินการเข้าตรวจสอบตามโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด  
5.5  ประชุมเปิดการตรวจสอบเพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์และประเด็นการตรวจสอบให้ผู้บริหาร เจ้ าหน้าที่

การเงิน บัญชี และพัสดุและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
5.6 ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบและเก็บข้อมูลที่ตรวจพบและข้อสังเกตลงใน

กระดาษท าการเก็บข้อมูล 
5.7 เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบด าเนินการประชุมปิดการตรวจสอบเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบข้อตรวจสอบ 

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ และบุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการ
ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

5.8 ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะตามผลการตรวจสอบของปีที่ผ่านมา 
6. ผลการด าเนินงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ปรับแผนการ
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เป็นเหตุให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เปลี่ยนเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี นครนายก มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 30 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก ไม่รวมโรงเรียน
ในจังหวัดสระแก้ว 14 แห่ง ส่งผลต่อโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในเดิม ที่ก าหนดให้โรงเรียนใน
จังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยรับตรวจด้วย ดังนั้น จ าเป็นต้องปรับแผนการตรวจสอบและโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานตรวจสอบภายในให้คลอบคลุมเฉพาะโรงเรียนในสังกัด จึงได้ปรับกิจกรรมตรวจสอบเป็น ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 12 แห่ง โดยแบ่ง          
การตรวจสอบออกเป็น 2 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวัน ที่ 31 มีนาคม 2564 ตรวจสอบโรงเรียน                   
9 แห่ง  ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบโรงเรียน 3 แห่ง 

กิจกรรมที่ 2 งานตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 2 แห่ง ก าหนดออก
ตรวจสอบระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

กิจกรรมที่ 3 งานตรวจสอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 แห่ง ก าหนดออกตรวจสอบระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564             
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
6.1 ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุสถานศึกษา จ านวน 12 แห่ง 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทราบประสิทธิภาพการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
2. เพื่อมั่นใจว่าการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถควบคุมเงินของสถานศึกษาได้ 
3. เพ่ือมั่นใจว่าการรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษามีความรัดกุมและปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
     4. เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างสามารถจัดหาได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์ของ
โครงการและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 9 แห่ง ได้แก่  

โรงเรียน ปราจิณราษฎรอ ารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”   
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗   
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม   
โรงเรียน  ร่มเกล้าปราจีนบุรี   
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร   
โรงเรียนคลองน้ าใสวิทยาคาร   
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา   
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์  
โรงเรียนซับม่วงวิทยา  

ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดออกสอบเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบโรงเรียน จ านวน 3  แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม   2) โรงเรียนมณี
เสวตอุปถัมภ์ 3) โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จึงก าหนดแผนการตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 9 แห่ง พบข้อสังเกตในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

    1) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  1.1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา จ านวน 6 แห่ง และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จ านวน 3 แห่ง โ ดยโรงเรียน            
ทั้ง 9 แห่ง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลยุทธ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน ซึ่งแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ผ่านความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่ครอบคลุมทุกแห่งเงิน และไม่ได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
  1.2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องตอลดปีการศึกษาจึงมิได้ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการให้ชัดเจน 
แต่ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการโครงการและกิจกรรมแล้วเสร็จทันภายในปีการศึกษา และมีการจัดท าทะเบียน
คุมการใช้จ่ายเงินตามโครงการหรือกิจกรรม การขอใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม   
                 1.3) การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ได้ด าเนินการสรุปผล
การปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม แต่มิได้จัดท าครบทุกโครงการหรือกิจกรรม และไม่มีการก ากับติด              
ส่วนรายงานโครงการและกิจกรรมได้เสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ แต่ไม่ได้น าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขัน้พื้นฐานทราบ      
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    2) การควบคุมเงินคงเหลือ 
จากการสอบทานการควบคุมเงินคงเหลือของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง         

ได้จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันเป็นปัจจุบัน มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับยอดเงินสดที่ตรวจนับและเงินฝาก
ธนาคาร และตรงกับสมุดเงินสด สามารถแยกประเภทเงินคงเหลือได้ถูกต้องตามประเภทของเงินตรงกับทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณเพียง 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี ส่วนโรงเรียนอีก 8 แห่ง จัดรายงาน             
เงินคงเหลือไม่ถูกต้อง คือ ยอดเงินที่ตรวจนับไม่ตรงกับรายงานเงินคงเหลือเนื่องจากลงรายการไม่ครบถ้วน             
และไม่บันทึกเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษเข้าระบบบัญชีของทางราชการ เนื่องจากปฏิบัติไม่ชัดเจน    

    3) การเก็บรักษาเงิน 
จากการสอบทานการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง จัดเก็บเงินสด 

ในมือในตู้นิรภัยของโรงเรียน และมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินเป็นลายลักษณ์อักษร มีโรงเรียน            
1 แห่ง ที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินมิได้ปฏิบัติหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่การเงินถือกุญแจตู้นิ รภัยแต่เพียงผู้เดียว ได้แก่ 
โรงเรียน ปราจิณราษฎรอ ารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา” และโรงเรียน 2 แห่งเก็บรักษาเงินเกินอ านาจการเก็บรักษา 
ได้แก่ โรงเรียนคลองน้ าใสวิทยาคารและโรงเรียนกระพุ่มแพ้ววิทยา 
     4) การควบคุมการรับเงิน 

จากการสอบทานการควบคุมการรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน 9 แห่ง จัดท าค าสั่ง 
แต่งตั้งให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่รับเงิน-จ่ายเงินและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการออกใบเสร็จรับเงินของ
ทางราชการทุกครั้งที่มีการรับเงิน และมีการสรุปยอดรับเงินตามประเภทของเงินหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายใน
ทุกสิ้นวัน แต่โรงเรียนปากพลีวิทยาคารออกใบเสร็จรับเงินไม่เรียงล าดับก่อนหลังตามเลขที่ใบเสร็จรับเงินท าให้
ควบคุมเงินได้ยาก และโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน จ านวน 2 ครั้ง แต่มีการบันทึกรับเงินใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันและสมุดเงินพร้อมทั้งได้เก็บเงินเข้าตู้นิรภัยของทางราชการ   

    5) การควบคุมการจ่ายเงิน 
จากการสอบทานการควบคุมการจ่ายเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง จ่ายเงิน 

ถูกต้องตามประเภทของเงิน การจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนท าการจ่ายเงินทุกครั้ง และจ่ายเงินโดย
เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย แต่โรงเรียนทั้ง 9 แห่งมีหลักฐานการจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไม่ได้ก าหนดคุณลักษณ์ตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด การจ่ายเงินกรณีส ารองจ่ายไม่มีใบเสร็จของผู้ขาย/
ผู้ให้บริการ จ่ายเงินค่าสินค้าและบริการแล้วแต่ไม่มีใบเสร็จรับเงินของผู้รับเงิน และมีการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง
ตามท่ีระเบียบก าหนด  

    6) การจัดท าบัญชี 
จากการสอบทานการจัดท าบัญชีของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ได้จัดท าบัญชี           

ในสมุดเงินสดได้ถูกต้อง ยอดยกไปในแต่ละวันตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน แต่มีโรงเรียน 5 แห่ง จัดท า
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือควบคุมเงินไม่ครบทุกประเภท 
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    7) การจัดท ารายงานการเงิน 
จากการสอบทานการจัดรายงานการเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนจ านวน 4 แห่ง         

ได้จัดท ารายงานการเงินถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ส าหรับโรงเรียนอีก 5 แห่ง จัดท ารายงานการเงินล่าช้า และส่งรายงานไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด             
เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน ควรให้ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

    8) การตรวจสอบรับ-จ่ายประจ าวัน 
จากการสอบทานการรับ-จ่ายประจ าวันของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ได้มีค าสั่ง 

มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจ าวันและผู้ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติหน้าที่และได้ลง
ลายมือชื่อไว้ในสมุดเงินสดเป็นหลักฐาน แต่เมื่อท าการสอบทานการปฏิบัติหน้าที่และขั้นตอนการสอบทานแล้ว
ทราบว่าการสอบทานปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่ได้สอบทานการบันทึกรายการกับหลักฐานการรับจ่ายเงิน ท าให้ขาดระบบ
การสอบทานความถูกต้อง แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่บัญชีของโรงเรียนได้บันทึกรายการรับจ่ายเงินได้ถูกต้องตรงกับ
หลักฐานท าให้ไม่เกิดความเสียหายกับราชการ 

    9) การควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
จากการสอบทานการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง มีการ

บันทึกรายการลูกหนี้ เงินยืมในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันได้ถูกต้อง ได้จัดสัญญายืมเงินตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด และมีการจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมและก าหนดการส่งใช้ครบทุกราย พร้อมทั้ง               
มีการติดตามลูกหนี้เงินยืมส่งใช้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มีลูกหนี้เงินยืมคงค้างนานเกิดระยะเวลาที่ก าหนด              
มีการตรวจสอบถูกต้องของใบส าคัญก่อนเสนอขออนุมัติล้างลูกหนี้เงินยืม 

    10) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
จากการสอบทานการควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง                

ได้จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินได้ถูกต้องและได้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ ใบเสร็จรับเงินใช้ภายในปีงบประมาณ หากใช้ไม่หมดเล่มจะท าการเจาะรูเพ่ือให้น ามาใช้ได้อีก 
และมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ออกใบเสร็จไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด แต่โรงเรียนคลองน้ าใสวิทยาคาร               
ใช้ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณ 

2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 9 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
     1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก ได้แก่ 
โรงเรียนซับม่วงวิทยา โดยพบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ครบถ้วน ถูกต้องทั้ง            
10 ประเด็น ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
     2) โรงเรียน จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.89 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดี ได้แก่ 
โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง ๒ “อดุลศาสนกิจศึกษา”  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗  โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม  
โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี  โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  โรงเรียนคลองน้ าใสวิทยาคาร  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  
และโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ โดยพบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
ทั้ง 10 ประเด็น ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด รายละเอียดดังนี้ 
  2.1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ด าเนินการ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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ก าหนด ส่วนโรงเรียนมี 8 แห่งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ แต่ไม่สามารควบคุม ติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  2.2) ผลการตรวจสอบการควบคุมเงินคงเหลือ การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน แม้จะไม่ได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานก็สามารถทดแทนและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้ เช่น 
ออกใบเสร็จรับเงินไม่ครบ และมีการบันทึกรับในรายงานคงเหลือประจ าวันและในสมุดเงินสดถูกต้อง ครบถ้วนตรง
กับจ านวนเงินที่ตรวจนับได้โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
  2.3) โรงเรียนทั้ง 8 แห่ง มีการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินที่เป็นความเสี่ยง เนื่องจากโรงเรียน             
ทุกแห่งมีการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบมากบ้าง น้อยบ้าง โดยไม่มีโรงเรียนใดที่จ่ายเงินถูกต้องทุกรายการ            
แต่รายการที่เบิกจ่ายไม่ถูกต้องได้ด าเนินการแก้ไข หรือได้เรียกเงินคืนแล้ว เหตุที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจาก                  
มีระเบียบปฏิบัติเป็นจ านวนมาก  ตีความหมายของระเบียบไม่ถูกไม่เข้าใจต้องเพราะผู้ปฏิบัติเป็นเพียงครูผู้สอน  
มิใช่เจ้าหน้าที่การเงินโดยตรงเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่ จ าเป็นที่ต้องให้ความรู้และความเข้าใจ
อย่างต่อเนื่อง  
  2.4) ควรให้ความส าคัญการสอบทานความถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ รับ-จ่าย
ประจ าวัน เพ่ือช่วยสอบทานความถูกต้อง ซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายและต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่จากการสอบทาน พบว่า โรงเรียนไม่ทราบว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง               
ซ่ึงโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง ได้แต่งตั้งให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายประจ าวัน แต่มิได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง 
  2.5) โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง จัดท าบัญชีได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน คือจัดท าเพียงแต่รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันและสมุดเงินสด เพ่ือให้มียอดถูกต้องตรงกัน แต่มิได้จัดท าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ              
ให้ถูกต้องครบถ้วน ท าให้ไม่สามารถควบคุมเงินแต่ละประเภทไม่ถูกต้อง เป็นผลให้มีการใช้จ่ายเงินไม่ตรงกับ
ประเภทของเงิน และส่งผลให้จัดท ารายงานการเงินล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
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6.2 ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 2  งานตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
     ตามแผนการตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดตรวจสอบโรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนปราจิณราษฎร
อ ารุง และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564              
แต่เนื่องจากเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถออกตรวจที่
โรงเรียนได้จึงก าหนดแผนการตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6.3 ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ 3  งานตรวจสอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มั่นใจว่า เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบถ้วนตามจ านวน
นักเรียนที่มีอยู่จริง  

2. เพ่ือให้มั่นใจว่า โรงเรียนมีการควบคุมเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด และสามารถควบคุม        
เงินอุดหนุนแต่ละประเภทที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้ครบถ้วน ถูกต้อง  

3. เพ่ือให้มั่นใจว่า การใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ละประเภทสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง การด าเนินงานที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

4. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
การตรวจสอบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และส านักงานเขตพ้ืนที่  โดยก าหนดให้ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด จ านวน 5 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงเรียนศรีมหาโพธิ 
2 .โรงเรียนศรีมโหสถ 
3. โรงเรียนสุวรรณวิทยา 
4. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบ ารุง 
5. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 

ก าหนดระยะเวลาตรวจสอบระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งในระหว่างที่
ด าเนินการตรวจสอบเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) กอปรกับ
จังหวัดปราจีนบุรีได้ก าหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.3/ว 2635 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2564 ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และงดการเดินทางข้างจังหวัด 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จึงด าเนินการตรวจสอบได้โรงเรียนเพียง 3 แห่ง งดออก
ตรวจสอบโรงเรียน จ านวน  2 แห่ง ผลการด าเนินการตรวจสอบของโรงเรียน 3 แห่ง ดังนี้ 
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1. การตรวจสอบเงินงบประมาณ  
   โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ได้รับงบเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาพ้ืนฐานที่ได้รับจัดสรรตรงตามบัญชีจัดสรร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้โอนเงินอุดหนุน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีเงินอุดหนุนนของโรงเรียนตรงตามบัญชีสรรของ 
สพฐ. และโรงเรียนได้ออก ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ตามแนวปฏิบัติ
เรียบร้อยแล้ว 

2. การควบคุมเงินอุดหนุนฯ 
     2.1 การบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมเงินนอกประมาณ เมื่อออกใบเสร็จรับเงินเงินอุดหนุนของ        
ภาคเรียนที่ 1/2564 แล้วโรงเรียนได้บันทึกรับเงินในรายงานคงเหลือประจ าวัน สมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณตามประเภทของเงินที่ได้รับโอนได้อย่างถูกต้อง       

    2.2 การควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ 
   (1) การจ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา การจ่ายเงินทุกครั้ง              
มีหลักฐานการจ่ายเงินถูกต้องตามท่ีระเบียบก าหนด 
  (2) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ เนื่องจากเงินอุดหนุนใช้ได้ 2 ปีงบประมาณ เมื่อโรงเ รียนจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา การใช้จ่ายเงินอุดหนุนจึงใช้จ่ายตามรอบปีการศึกษาและสามารถใช้จ่ายข้าม
ปีงบประมาณได้ และไม่มีเงินอุดหนุนคงเหลือเกิน 2 ปีงบประมาณ ซึ่งหากมีเงินงบประมาณคงเหลือเกิน                
2 ปีงบประมาณ โรงเรียนทราบว่าต้องน าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนดไว้  
  (3) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน โรงเรียนได้น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินให้ส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาปีละ 2 ครั้ง และได้บันทึกลดยอดในทะเบียนคุมเงินนอกงประมาณ 

    2.3 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
  (1) โรงเรียนไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ       
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทาง
ที่ สพฐ. ก าหนด เห็นควรให้โรงเรียนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดัง กล่าว โดยคณะกรรมการชุดนี้ 
ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน มีหน้าที่ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั้ง 5 รายการให้ถูกต้อง และรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบปีละ 2 ครั้ง  
ในภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี 
  (2) โรงเรียนมิได้รายงานการใช้จ่ายเงินผ่านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NEA) แต่โรงเรียนได้
รายงานผลการด าเนินงานในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามโครงการพัฒนาระบบ
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (https://e-budjet.jobobec.in.th) ปีละ 2 ครั้ง ทุกๆ รอบ 
6 เดือนตามที่ สพฐ. และก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KRS) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย   
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3. การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ค่าจัดการเรียนการสอน 
     3.1 เงินอุดหนุนรายหัว 
  3.1.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน มาตรฐาน
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  กลยุทธ์ของ สพฐ. มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมจากเงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการสอนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย ไม่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการให้สาธารณชนทราบ แต่สามารถมารับบริการข้อมูล ข่าวสารเพิ่มเติมจากทางโรงเรียนได้ 

3.1.2 การใช้จ่ายเงินเป็นตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภทไปตาม
แนวทางที่ สพฐ.ก าหนด โดยจัดท าแผนปฏิบัติการให้เบิกจ่ายในงบบุคลากร งบด าเนินงานและงบลงทุน                   
ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียนและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อน
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง  
  3.1.3 การรายงานผลการด าเนินงาน โรงเรียนได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ
เสนอให้ผู้บริหารทราบ และรายงานให้คณะกรรการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ไม่ได้เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

    3.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
  3.2.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน  โรงเรียนด าเนินการจ่ายเงิน
สดให้นักเรียนที่มีชื่อตามที่ได้รับแจ้งจัดสรรจาก สพฐ.  

         3.2.2 โรงเรียนได้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน เป็นเงินสด โดยได้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการท าหน้าที่ร่วมกันจ่ายเงิน 3 คน และมีใบส าคัญรับเงินจากนักเรียนครบถ้วน ซึ่งโรงเรียนได้มอบหมาย
ให้ครูที่ปรึกษาท าหน้าที่ติดตาม ควบคุม ก ากับให้นักเรียนยากจนใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามความต้องการจ าเป็น 

4. การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ค่าหนังสือเรียน 
     4.1 การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
หนังสือเรียนหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2564 ให้ได้ครบทั้ง             
8 กลุ่มสาระ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝุาย 
     4.2 การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียน              
ภาคเรียนที่ 1/2564 (70%) ได้ด าเนินการจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ แต่มีเงิน
คงเหลือจากปีที่ผ่านมาและได้บันทึกขออนุมัติจากผู้มีอ านาจขอยืมเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาสมทบ            
เมื่อได้รับจัดสรรเพิ่มเติมครบจ านวนนักเรียนจริงแล้วจะน าเงินส่งคืนเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

    4.3 โรงเรียนมีการควบคุมหนังสือเรียนโดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าบัญชีหนังสือเรียนและให้กลุ่มวิชาการ
เบิกหนังสือไปมอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวกลุ่มสาระมอบให้ครูประจ าชั้นรับหนังสือไปเพ่ือรอแจกให้แก่นักเรียน    
ในระหว่างที่เข้าตรวจสอบยังไม่ได้แจกหนังสือให้นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์            
ยังไม่ได้พบกับนักเรียน จึงแนะน าให้เหลื่อมเวลานัดนักเรียนหรือผู้ปกครองให้มารับหนังสือเรียนโดยเร็ว                 
เพราะนักเรียนเรียนออนไลน์ก็ต้องใช้หนังสือเรียนประกอบด้วย   
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 5. การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ค่าอุปกรณ์การเรียน  
     5.1 การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เนื่องจากมีความเสี่ยงจากสถานการณ์โรคระบายไวรัส โคโรนา 
โรงเรียนเลื่อนเปิดภาคเรียนจากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ออกไปอย่างไม่มีก าหนด จึงยังไม่ได้จ่ายเงินให้นักเรียน 
และยังไม่ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน 
     5.2 โรงเรียนมีแนวทางอ านวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์การเรียน โดยนักเรียนสามารถแจ้ง
ความประสงค์ว่าต้องการอุปกรณ์การเรียนใดแก่ร้านค้าของโรงเรียน เพ่ือให้ร้านค้าของโรงเรียนได้ด าเนินการ              
จัดอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนตรงตามความต้องการ ซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับแล้วแต่ความสมัครใจของนักเรียน    
     5.3 กรณีผู้ปกครองบริจาคเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียน  ไม่มีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ 

6. การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
     6.1 การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากจะจ่ายให้ผู้ปกครองใน            
วันประชุมผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนจะเหลื่อมเวลานัดนักเรียนและผู้ปกครองให้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมกับ
ค่าอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนในคราวเดียวกัน 
     6.2 กรณีโรงเรียนมีการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน  
โรงเรียนไมน่โยบายด าเนินการในเรื่องนี้ 
     6.3 กรณีผู้ปกครองบริจาคเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้โรงเรียน ไม่มีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ 

7. การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     7.1 จัดท าแผนปฏิบัติการในการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนได้ผ่านความเห็น             
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝุายแล้ว โรงเรียนจัดท าโครงการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ครอบคลุมทั้ง 5 กิจกรรม  

    7.2 การควบคุมเงินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  (1) การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน              
การเบิกจ่ายของภาคเรียนที่ 2/2563 จ านวน 9 รายการ เบิกจ่ายถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
  (2) การเบิกจ่ายเงินเป็นตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ระเบียบ
ก าหนด การรับ-จ่ายเงินมีการบันทึกบัญชีในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน สมุดเงินสด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน   21,388   บาท 
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10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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โครงการ/กิจกรรม   โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมัทนา  ดวงกลาง   

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ความม่ังคง 
 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 12. การพัฒนาการเรียนรู 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
     1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

1. ด้านความปลอดภัย    2. ด้านโอกาส         3. ด้านคุณภาพ        4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล  

ปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายปีการศึกษาเพ่ือคนพิการขึ้นโดยมีค าขวัญว่า     
“คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน” การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ หรือเรียก “การศึกษาพิเศษ”            
ในประเทศไทยพัฒนาระบบส าหรับรองรับคนพิการอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ปฐมวัย 
มัธยมต้น อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ  
ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งสนับสนุนให้คนพิการได้รับสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา 
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“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา (ตั้งแต่อนุบาล – ม.6, ปวช.) การจัดการ
ศึกษาพิเศษมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของบุคคล  โดยการศึกษาพิเศษ
ในประเทศไทยประกอบด้วย 8 ประเภท การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม เป็นอีกหนึ่งประเภท ที่เป็นการจัดการศึกษาให้
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษในระบบการศึกษาทั่วไป อาจจัดได้ในรูปแบบ เช่น ชั้นเรียนปกติเต็มวัน ชั้นเรียนพิเศษและ
ชั้นเรียนปกติ ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เป็นต้น  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการ              
จัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม นักเรียนพิการ
ทุกคนในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเรียนรวมได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ  

ส าหรับปีงบประมาณ 2564 นี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนยก ยังคงเน้น
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในสังกัด  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรวม การพัฒนาครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมเพ่ือสามารถให้บริการนักเรียน
พิการที่เข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพเพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้เป็น
รูปธรรม โดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 
ตลอดจนการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) เน้นกรอบแนวทางส าหรับ
หน่วยงาน อันจะท าให้ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อันจะเป็นผลต่อการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และสนองนโยบายตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้นักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องการพิเศษได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล เพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ 
ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพท่ีพ่ึงตนเองได้ 

3.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันของ      
ทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่

เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
2) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ได้รับการพัฒนา/

นิเทศ อย่างทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการ 
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4.2  เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม สังกัด สพม.ปราจีนบุรี

นครนายก ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนา/การนิเทศ อย่างทั่วถึง  

ในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็ก          
ในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมหลกั: ยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
กิจกรรมรอง ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) 

  

   1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานของโรงเรียนและนโยบาย
การจัดการศึกษาต้นสังกัด 

สิงหาคม  –  กันยายน  2564  

   2. ประชุมปฏิบตัิการวางแผน ก าหนดเนื้อหาการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP)  

สิงหาคม  –  กันยายน  2564  

   3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย ศึกษานิเทศก์ 
ประสานงานประจ าสหวิทยาเขต โรงเรียนละ 1 ครั้ง 

กันยายน 2564  

6. ผลการด าเนินงาน 
6.1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่า 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมินผล 

เชิงผลผลิต/เชิงปริมาณ (Output) 
กิจกรรม: ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
   1. ครูที่รับผิดชอบ ได้รับการอบรมให้ความรู้การ
พัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 

    2. นักเรียนได้รับพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
    

 
 
 

ร้อยละ100 
 
 

ร้อยละ 80 
 

 

 
 
 

ประเมินจากการเข้า
ร่วมประชุม 

 

การนิเทศตดิตาม /
วิเคราะหเ์อกสาร 

 
 
 

แบบประเมินการประชุม 
 

 
แบบนิเทศ/ 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่า 

ความส าเร็จ 
วิธีการประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมินผล 

เชิงผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ (Outcome) 
1) นักเรียนท่ีมคีวามต้องการจ าเปน็พิเศษในโรงเรียนที่
จัดการเรียนรวม สังกัด สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ไดร้ับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาอยา่งทั่วถึงตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัด          
การเรียนรวมได้รับการพัฒนา/การนิเทศ อย่างทั่วถึง         
ในรูปแบบที่ เหมาะสมและหลากหลาย วิธีการให้มี 
ความรู้  ค วามสามารถและทั กษะ ในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
ระดับ ด-ี 
ดีมาก 

 
 
 

ระดับดี – 
ดีมาก 

 
 
 
 

 
การนิเทศตดิตาม /
วิเคราะหเ์อกสาร 

 
 
 

การนิเทศตดิตาม /
วิเคราะหเ์อกสาร 

 
 
 
 

 

 
แบบนิเทศ/ 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

แบบนิเทศ/ 
รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
 
 

 

 
6.2 ผลการวิเคราะห์ 

1) ผลการวิเคราะห์ ครูในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรม มีผลดังนี้ 
ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ของจังหวัดปราจีนบุรี คิดเป็น 54.5% ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด

นครนายก คิดเป็น 45.5% โดยครูจังหวัดปราจีนบุรีมีจ านวนมากกว่าจังหวัดนครนายก ส่วนเพศหญิงมีจ านวน
86.4% เพศชาย 13.6% ซึ่งเพศหญิงมากว่าเพศชาย  

 

 

 

 

กราฟแสดง จังหวัด และเพศ ของครูเข้าร่วมกิจกรรม 
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2) ผลการวิเคราะห์ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และต าแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุม มีผลดังนี้ 
ผู้เข้าร่วมการประชุม ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นครูผู้ช่วย 40.9% ส่วนครู คศ.2 ครู คศ.3 คิดเป็น27.3% 

ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี 68.2% และอายุราชการมีทุกช่วง ส่วนใหญ่ รับราชการเป็น
ระยะเวลา 1-5 ปี รองลงมาคือ 11-15 ปี ผู้ที่มีอายุราชการมากว่า 20 ปี มี 13.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟแสดง ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และต าแหน่งของผู้เข้าร่วมประชุม 
3) ผลการวิเคราะห์ ประสบการณ์การสอนเด็ก LD และประสบการณ์การเรียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  

ประสบการณ์การสอนเด็ก LD หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ไม่เคยสอนเด็ก LD    
คิดเป็น 54.45% ซึ่งมากว่าครูที่เคยสอน และครูส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การเรียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) คิดเป็น 72.7% 

 

 

 

 

กราฟแสดงประสบการณ์การสอนเด็ก LD และประสบการณ์การเรียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
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4) การวิเคราะห์ วิชาที่สอน มีผลดังนี้ 
ครูที่เข้าร่วมประชุมมีหลากหลายกลุ่มสาระฯ ส่วนใหญ่เป็นครูภาษาไทย และครูแนะแนว 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงวิชาที่สอน 

5) การวิเคราะห์ ความเข้าใจเนื้อหาการประชุม มีผลดังนี้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจความหมายของเด็ก LD  อยู่ในระดับมาก มีความเข้าใจวิธีการสอนเด็กLD 

ระดับมาก และเข้าใจวิธีเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในระดับมาก เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงความเข้าใจเนื้อหาจาการเข้าร่วมประชุม 
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6) การวิเคราะห์ ความเข้าใจเนื้อหาการประชุม มีผลดังนี้ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถน าความรู้ไปจัดการเรียนการสอนได้ในระดับมากที่สุด และ สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ แนะน า ให้กับครูคนอ่ืนๆ ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

 
7) การวิเคราะห์ ด้านวิทยากร มีผลดังนี้ 
 ผลการประเมินวิทยากรทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ (1) การมีความรู้และประสบการณ์ในเนื้อหา          
ที่อบรม (2) บรรยายได้น่าสนใจ (3) การสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของเด็ก LD และ (4) เปิดโอกาส 
ให้ผู้เข้ารับการอบรมถามค าถาม 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงด้านวิทยากร 
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7. ปัญหา/อุปสรรค   
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดประชุม/อบรม       

จึงต้องจัดในรูปแบบออนไลน์ ท าให้ผู้เข้ารับการประชุมไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มความสามารถ 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา   

ควรจัดงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการจัดอบรมครูผู้คัดกรองนักเรียน เพ่ือน าไปคัดกรองนักเรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน   5,000   บาท 
10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) วันที่ 16 กันยายน 2564 
 

 

 

 

 

 

  

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
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โครงการ/กิจกรรม   โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝูาระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 ภายใต้
มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทินภัทร  ฮะวังจู  ต าแหน่ง นักจิตวิทยา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 1. ความม่ังคง 
 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ - 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
     1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 

1. ด้านความปลอดภัย           2. ด้านโอกาส         3. ดา้นคุณภาพ    4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา - 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน 
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือเป็นการส่งเสริมนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 
และจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝูาระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 ภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริม        
ความรักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้ก าลังใจกันในวันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัย และ
โรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine’s Day : safety family and safety school) 
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โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในเรื่องมุมมองความรักที่สร้างสรรค์ และ
ปลอดภัย ทั้ งยั ง เป็นการสร้ างการรับรู้ ถึ งแนวคิดด้ านความรักของนักเรียนในยุคดิจิทัล  ที่ ความรัก  
ไม่ได้จ ากัดกรอบหรือขอบเขต แต่ยังคงต้องสร้างความตระหนักถึงภัย และการปูองกันเหตุจากการเปลี่ยนแปลง   
ทางสังคมที่รวดเร็ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) จึงได้เห็นถึงความส าคัญของกิจกรรม
ดังกล่าว จึงมีความประสงค์ในการจัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝูาระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปี 2564 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถทางด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
3.2 เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงรณรงค์ เฝูาระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
3.3 เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสามารถและสนใจในด้านการออกแบบได้เก็บผลงานเพ่ือไปต่อยอด 

ในการศึกษาต่อ และการท างานในอนาคต 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเรื่องการรณรงค์ เฝูาระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์  

วันวาเลนไทน์ 
2) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และประสบการณ์ใน

เวทีการประกวด 
3) นักเรียนที่มีความสามารถได้รับการส่งเสริมทักษะด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์  

และได้รับการชี้แนะจากครูที่มีความรู้ความสามารถ 
4.3  เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) นักเรียนในสังกัดมีความเข้าใจเรื่องการรณรงค์ เฝูาระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
2)  นั ก เรี ยน เกิดทักษะด้ านการออกแบบสื่ อประชาสัมพันธ์  และประสบการณ์ ใน เวที 

การประกวด 
3) นักเรียนที่มีความสามารถได้รับการส่งเสริมทักษะด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 

5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

1. เสนออนุมัติโครงการ มกราคม 2564  

2. จ าท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2564 

 

3. จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1  

4. แจ้งสถานศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ  

5. จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2  

6. ประกาศผลผู้ชนะ และมอบรางวัล  

7. สรุปผลโครงการ  
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6. ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจ านวนทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับการพิจารณาผลงาน 

และนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนที่ได้อันดับ 1 – 3 ได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

7. ปัญหา/อุปสรรค   
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานศึกษา           

หลายแห่งจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท าให้การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมอาจไม่ทั่วถึง 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน   5,000   บาท 
10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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โครงการ/กิจกรรม   โครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทินภัทร  ฮะวังจู  ต าแหน่ง นักจิตวิทยา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
     1. ความม่ังคง 

 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ - 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
          1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
     1. ด้านความปลอดภัย           2. ด้านโอกาส         3. ด้านคุณภาพ        4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา - 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม พัฒนา ปูองกันและแก้ไชปัญหาให้กับนักเรียน        
ใน  ด้านต่างๆ ในด้านการเรียน อารมณ์ สังคม และพฤติกรรม ซึ่งในปัจจุบันพบว่าปัญหาในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน
นั้นได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้ให้ความส าคัญและขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง และได้ก าหนดให้
เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ส าคัญตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การปูองกันส่งเสริมพัฒนา การแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

       167 

ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน การจัดประชุมผู้ปกครอง การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาปูองกันแก้ไขปัญหา
ให้กับเด็กในด้านต่างๆ ได้แก่ด้านการเรียน อารมณ์ สังคม และพฤติกรรม ซึ่งสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพ่ือเป็นการสนองนโยบาย         
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.2 เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.3 เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.4 เพ่ือก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. เป้าหมายโครงการ 
4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) นักเรียนในสังกัดที่มีปัญหา ได้รับการส่งต่อจากสถานศึกษา เพ่ีอให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษาดูแลให้ค าปรึกษาและให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามหลักจิตวิทยา สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 

2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) กลุ่มนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

4.4  เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) นักเรียนในสังกัดที่มีปัญหา ได้รับการส่งต่อจากสถานศึกษา เพี่อให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า        

เขตพ้ืนที่การศึกษาดูแลให้ค าปรึกษาและให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามหลักจิตวิทยา สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ 
2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

การติดตาม นิเทศ และประเมินผลการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  

1. เสนออนุมัติโครงการ 

มิถุนายน 2564 

 
2. จ าท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และคัดเลือก
สถานศึกษา 

 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน และคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อช้ีแจงแนวทางการประเมิน 

 

4. ติดตาม ประเมินผล  
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  

กิจกรรมหลกัที่ 2   
นักจิตวิทยาโรงเรียนลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
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6. ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาเข้ารับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจ านวน 4 โรงเรียน ซึ่งผ่านการประเมินใน

ระดับเขตทั้งหมด และ 3 โรงเรียนได้ไปประเมินต่อในการประเมินระดับภูมิภาค 
7. ปัญหา/อุปสรรค   

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานศึกษาหลายแห่ง
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท าให้การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมอาจไม่ทั่วถึง และการประเมินเชิงประจักษ์
ไม่สามารถท าได้ 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน   8,750   บาท 
10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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โครงการ/กิจกรรม   โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทินภัทร  ฮะวังจู  ต าแหน่ง นักจิตวิทยา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
     1. ความม่ังคง 

 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ - 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
          1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
     1. ด้านความปลอดภัย           2. ด้านโอกาส         3. ด้านคุณภาพ        4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา - 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล  

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้
ก าหนดให้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ    
ยาเสพติดเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด พร้อมทั้งได้มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การปูองกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกจึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายผ่าน
การโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้นเพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้มีความรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้าน  
ยาเสพติดตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด 
3.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมของลูกเสือในการปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
3.3 เพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งฝึกหัดให้เยาวชนเป็นผู้ประพฤติดี และ

เป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง และพัฒนาตัวเองให้สามารถปูองกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) นักเรียนร้อยละ 80 มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ

ตระหนักถึงอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด 
2) นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตจากการผ่านกิจกรรมของลูกเสือในการปูองกันตนเองให้ห่างไกล

จากยาเสพติด 
3) สถานศึกษาร้อยละ 80 มีความเข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งฝึกหัดให้เยาวชนเป็นผู้ประพฤติดี 

และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง และพัฒนาตัวเองให้สามารถปูองกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
4.5  เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) นักเรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตราย และ
ความเสี่ยงต่อยาเสพติด 

2) นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
3) สถานศึกษามีความเข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งฝึกหัดให้เยาวชนเป็นประพฤติดี และ

เป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง และพัฒนาตัวเองให้สามารถปูองกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต   
1. เสนออนุมัติโครงการ 

มิถุนายน – กันยายน 2564 

 

2. จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาทุกแห่ง  

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรม  

4. สถานศึกษาสรุปผลการจัดกิจกรรม  

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  

6. ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาทุกแห่งได้ด าเนินการจัดโครงการกิจกรรมผ่านรูปแบบการอบรมแกนน าลูกเสือต้านภัย 

ยาเสพติด ด้วยระบบออนไลน์ 
7. ปัญหา/อุปสรรค   

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมรวมกลุ่มนักเรียนจ านวนมากได้ ท าให้การจัดกิจกรรมอาจยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
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8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 

9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน   120,000   บาท 
10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
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โครงการ/กิจกรรม   กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายทินภัทร  ฮะวังจู  ต าแหน่ง นักจิตวิทยา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
     1. ความม่ังคง 

 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ - 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
          1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
     1. ด้านความปลอดภัย           2. ด้านโอกาส         3. ด้านคุณภาพ        4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา - 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล  

สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ก าลังขนยายตัวและมีทีท่าว่าอาจเกิดการรวมกันของกลุ่มพ่อค้ายา         
ในหลายประเทศของภูมิภาคอาเซียน ด้วยมีข้อมูลจากหน่วยงานด้านปราบปรามยาเสพติดพบว่า เครือข่ายเริ่มมี    
การเชื่อมโยงตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงระบบการขนส่งออกสู่ตลาด นโยบายการปราบปรามของรัฐบาลที่คุมเข้ม         
อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 

กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์คือพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติดของนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้สถานจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมเชิงลึกน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดมโนส านึก รู้ผิดชอบ
ชั่วดีมีวิธีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง เพ่ือให้การเรียนรู้และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายกจึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย          
ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวิตขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายการแก้ไข
ปัญหาแบบองค์รวม 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.2 เพ่ือเป็นการปูองกันเฝูาระวังและดูแลช่วยเหลือ สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ 
3.4 เพ่ือขยายผลต่อเยาวชนในชุมชนและท่ีโรงเรียนให้ได้รับรู้ และตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด 

4. เป้าหมายโครงการ 
4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2) นักเรียนร้อยละ 80 มีการปูองกันเฝูาระวังและดูแลช่วยเหลือ สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกล

จากยาเสพติด 
3) นักเรียนร้อยละ 80 เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ 
4) นักเรียนร้อยละ 80 ขยายผลต่อเยาวชนในชุมชนและที่โรงเรียนให้ได้รับรู้ และตระหนักถึงโทษ

ภัยของยาเสพติด 
4.6  เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
2) สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมได้รับติดตามและประเมินผล 

5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต   
1. เสนออนุมัติโครงการ 

กรกฎาคม – กันยายน 2564 

 

2. จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรม  

4. สถานศึกษาสรุปผลการจัดกิจกรรม  

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
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6. ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาเข้ารับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจ านวน 3 โรงเรียน ได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการจัดกิจกรรม ตามแนวทางที่ก าหนด ได้แก่ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมป์ฯ ,โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 7 และโรงเรียนกบินทร์วิทยา 
7. ปัญหา/อุปสรรค   

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมรวมกลุ่มนักเรียนจ านวนมากได้ ท าให้การจัดกิจกรรมอาจยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุม 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน   30,000   บาท 
10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
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โครงการ/กิจกรรม   จัดท ารายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอมัพา  ชุม่ช่อง  ต าแหนง่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

กลุ่มส่งเสริมการัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
         1. ความม่ังคง 

 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
     1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
         1. ด้านความปลอดภัย           2. ด้านโอกาส    3. ด้านคุณภาพ        4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -       
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา - 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (กรมวิชาการเดิม) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลรักษาและจัดเก็บหลักฐานเอกสาร
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาที่สถานศึกษาส่งให้จัดเก็บ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็นต้นมา เพ่ือให้บริการ         
แก่หน่วยงาน สถานศึกษา และประชาชน ทั่วไป ในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และการเทียบวุฒิการศึกษาระดับ
การศึกษาชั้นพ้ืนฐานของบุคคล เพ่ือเป็นหลักฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ การงาน และกรณีอ่ืน  ๆ          
ตามประสงค์รวมถึงเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถเอ้ืออ านวยประโยชน์ในการคัดลอก
ข้อมูลในกรณีที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่จัดเก็บหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาแต่หลักฐาน
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บางส่วนเกิดการช ารุดสูญหาย หรือเสียหายอาจเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ภัยธรรมชาติ ปลวกท าลายหรือไฟไหม้ เป็นต้น 
ซึ่งการจัดท าเอกสารแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  ในปัจจุบัน สถานศึกษาจะต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดท า
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) ของสถานศึกษา 

ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 6๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา            
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ .๓) และ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด่ วนมาก ที่  ศธ  ๐๔๐๑๐/ ๒๒๔ เรื่ อง  ซั กซ้ อมความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับ เอกสารหลั กฐานการศึ กษา                                
ที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับ ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
ระดับมัธยมศึกษาสถานศึกษาจัดท า ๓ ชุด โดยเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ๑ ชุด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นตันสังกัด ๑ ชุด ดังนั้น เอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาจึงมีส่งเข้ามาตรวจสอบ และจัดเก็บทุกปีในรูปแบบกระดาษในแต่ละปีมีจ านวนมากกว่า ๑00,๐0๐ แผ่น 
แต่พ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บมีเท่าเดิม และขณะนี้มีที่ว่าง ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ท าให้เอกสารล้น ไม่สามารถ
จัดเรียงให้เป็นระเบียบได้ รวมทั้งไม่สะดวกในการสืบค้น รวมถึง จากการด าเนินการตรวจสอบแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาปัจจุบันพบว่า สถานศึกษาหลายแห่งยังมีการด าเนินการจัดท าเอกสารแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ปพ. ๓) ที่ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในเรื่องการจัดรูปแบบฟอร์มการรายงานรวมถึง
การบันทึกข้อมูลของนักเรียน  ให้เป็นไปในรูปแบบตามที่ก าหนดในระเบียบหรือแนวปฏิบัติจึงต้องมีการท าหนังสือ
ทักท้วงกลับไปยังสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการแก้ไขและจัดท าจัดส่งข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องจากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงอนุมัติให้ส านักทดสอบทางการศึกษาได้
ด าเนินการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดท าและตรวจสอบแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกออนไลน์ ขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น 

ดังนั้น เ พ่ือให้การด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดส่งข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและ                     
มีประสิทธิภาพ สามารถสรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศในภาพรวม รวมทั้งสามารถช่วยกลั่นกรองตรวจสอบ                  
ความถูกต้องได้อย่างถูกต้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จึงเห็นสมควร ให้มี
การปฏิบัติการขยายผลระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นฟ้ืนฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยก าหนดให้มีทั้งกิจกรรมรับฟังการบรรยาย
นโยบายการด าเนินงานจาก สพฐ. และลงมือใช้ระบบการจัดท าและตรวจสอบ   แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ปพ.๓) ออนไลน์ และนิเทศ ติดตาม คอยให้ค าแนะน า เพ่ือให้การ
ฝึกปฏิบัติได้ลื่นไหล ไม่สะดุด ไม่เสียเวลา 
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ปราจีนบุรี นครนายก เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท าจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์ 

3.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษาจากแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.๓ ออนไลน์ สนับสนุนการด าเนินการจัดส่งข้อมูล
ได้ทันตามก าหนด ระยะเวลา ถูกต้องตามระเบียบ ค าสั่งและแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด การสืบค้นข้อมูลได้ง่าย
และรวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนในการท างาน  

3.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามการใช้งานระบบ ปพ.3 ออนไลน์ 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จ านวน  30  โรงเรียน 

4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้รับความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท าจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ปพ.๓) ออนไลน์ 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.๓ ออนไลน์ สนับสนุนการด าเนินการจัดส่งข้อมูลได้ทัน
ตามก าหนดระยะเวลา ถูกต้องตามระเบียบ ค าสั่งและแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  การสืบค้นข้อมูล
ได้ง่ายและรวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนในการท างาน 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลา 

(ไตรมาส/เดือน/ปี) 
หมายเหตุ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดท าและ
ตรวจสอบ  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ 

24 พฤษภาคม  2564 
 

2. การประชุมออนไลน์ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลจาก
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปราจีนบุรี  นครนายก รับฟังการบรรยายนโยบายการ
ด าเนินงานจาก สพฐ. และลงมือใช้ระบบการจัดท าและ
ตรวจสอบแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์  

1  มิถุนายน  2564 

 

3. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการใช้
ระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ 

7 – 30 กรกฎาคม 2564 
 

4. สรปุและรายงานผล 30 กรกฎาคม 2564  
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6. ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของกิจกรรมที่โรงเรียนมีส่วนร่วม เปูาหมาย ร้อยละ 100 ผลการด าเนินงาน พบว่า การประชุม         

เชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดท าและตรวจสอบ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ และการประชุมออนไลน์ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัดส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รับฟังการบรรยายนโยบายการด าเนินงานจาก สพฐ. และลงมือ               
ใช้ระบบการจัดท าและตรวจสอบแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.๓) 
ออนไลน์  คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุตัวชี้วัด กิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้คือ การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานการใช้ระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 
7. ปัญหา/อุปสรรค   

เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้ไม่สามารถ
ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนได้โดยตรง การสื่อสารมีความเข้าใจไม่ชัดเจนจึงท างานล่าช้าและการติดตามเอกสาร
ประจ าตัวนักเรียนยาก  

8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 

9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน   -   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว และศูนย์การเรียนอย่างเป็น
ระบบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
          1. ความม่ังคง 

 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ - 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
          1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
         1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส        3. ด้านคุณภาพ           4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  -  
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 3 
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือ
กันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ 
ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) หมวด 2  
มาตรา 10 ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาท่ีต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา 12 
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นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย รวมถึงรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนและมีคุณภาพมาตรฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสม
กับศักยภาพของผู้เรียนและมีคุณภาพมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก            
จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น   
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน เข้ามาร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

3.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน  
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้            
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.3 เพ่ือติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) ผู้ที่สนใจ และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาทางเลือกที่มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จ านวน 2 จังหวัด (ปราจีนบุรี และนครนายก)   
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ติดตาม ประเมินผล และดูแล

ช่วยเหลือการจัดการศึกษาทางเลือกในสังกัด ประกอบด้วย การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จ านวน 1 แห่ง             
การจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนรูปแบบศูนย์การเรียน จ านวน 1 แห่ง 

4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  

และสถาบันสังคมอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตามกรอบแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนด 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  มีการติดตาม ประเมินผลการ             
จัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

5.1 ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว การจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนรูปแบบศูนย์การเรียน 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ และประชุมคณะกรรมการฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
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5.3 ผู้จัดการศึกษายื่นค าขออนุญาตในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ฯลฯ 

5.4 ด าเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือก ได้แก่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการ
จัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนรูปแบบศูนย์การเรียน 

5.5 การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาผู้เรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
5.6 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน 
5.7 ประเมินผล  สรุปและรายงานผล 

6. ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และส่งเสริม

ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคม
อ่ืน เข้ามาร่วมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และดูแลช่วยเหลือการจัดการศึกษาทางเลือก             
ในสังกัด ประกอบด้วย  

6.1 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ บ้านเรียนไออุ่น  จัดสอนการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้เรียน จ านวน 1 คน  ได้แก่  เด็กชายพัชรกรร์  กิตากร   

6.2 การจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนรูปแบบศูนย์การเรียน  จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์การเรียน            
เซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6   
7. ปัญหา/อุปสรรค  - 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา  - 
9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน   -   บาท 
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10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

   
 
 
 
 

 
 

ภาพการนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการเรียน บ้านเรียนไออุ่น 
 

  
 

  
 

  
 

ภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี 
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โครงการ/กิจกรรม   ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษา ต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจ าปีการศึกษา 2564 

แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
          1. ความม่ังคง 

 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 

 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ - 
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ศธ. 
          1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. 
         1. ด้านความปลอดภัย     2. ด้านโอกาส        3. ด้านคุณภาพ           4. ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของ ศธจ.  -        โครงการรองของ ศธจ.  ข้อที่ 7 
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา  
 
1. ระยะเวลาการด าเนินการ ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงาม     
ของไทย ดังนั้น การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องพัฒนาคนในชาติให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย              
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะต้องพัฒนา บ่มเพาะและปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชน         
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อย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง และต้องใช้เวลาในการพัฒนาจนเกิดเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวไปอย่างยั่งยืน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์เข้าศึกษาต่อใสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นโครงการที่ให้โอกาส 
แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีพฤติกรรมดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นที่
ประจักษ์ ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ภูมิภาคของตน ด้วยระบบรับตรง  

ดังนั้นเพ่ือให้ด าเนินงานการส่งเสริมนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ                   
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จึงจัดโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้มีจริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ให้มีโอกาส
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
4. เป้าหมายโครงการ 

4.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
โรงเรียนในสังกัด*  จ านวน  44  โรงเรียน (* จ านวนโรงเรียนในสังกัด ก่อนการประกาศแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา) 
4.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

โรงเรียนในสังกัดสนับสนุนให้นักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม มีจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์           
ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการด าเนินงาน 

5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่ได้รับการจัดสรรโควตาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้นักเรียนในสังกัดทราบ 
5.2 รับสมัครและจัดท าฐานข้อมูลนักเรียนที่สมัครในโครงการให้เป็นระบบ (ตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร

และหลักฐานการสมัคร ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) 
5.3 ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ โดยส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการฯ ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
5.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

6. ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ชื่อเดิม) ได้ด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ที่มีพฤติกรรมดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และท ากิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษา         
ต่อในสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ
ในสถานบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้แก่  (1) มหาวิทยาลัยบูรพา (2) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง  และ (3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             
วิทยาเขตศรีราชา  ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก จ านวนรวมทั้งสิ้น 316 คน คิดเป็นร้อยละ 16.72 จากจ านวนนักเรียนที่สมัครทั้งหมด และได้รับการคัดเลือก 
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จ านวนรวมทั้งสิ้น 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.59 จากจ านวนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด รายละเอียดดังตาราง 
ต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัย 
ได้รับ

โควตา  
จ านวนนักเรียนที่สมัคร จ านวนที่ได้รับการคัดเลือก 

ทั้งหมด สพม.7 ร้อยละ ทั้งหมด สพม.7 ร้อยละ 

1. มหาวิทยาลัยบรูพา 796 1,640 286 17.44 209 31 14.83 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 141 239 29 12.13 58 3 5.17 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-  
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบรุี และ 
วิทยาเขตระยอง 

112 11 1 9.09 11 1 9.09 

 รวมทั้งสิ้น 1,049 1,890 316 16.72 278 35 12.59 

7. ปัญหา/อุปสรรค   
7.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงต้องเลื่อนการสอบ

สัมภาษณ์  ท าให้นักเรียนบางคนไม่ไปสอบสัมภาษณ์เนื่องจากได้ที่เรียนตามโควตาอ่ืน  ๆของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
7.2 จ านวนโควตาตามโครงการเด็กดีมีที่ เรียนบางคณะ/สาชาวิชา มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอกับ                

ความต้องการของนักเรียน และบางคณะ/สาขาวิชา  ไม่มีผู้สมัครหรือมีผู้สมัครน้อยกว่าจ านวนโควตาที่ก าหนด 
8. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา   

มหาวิทยาลัยควรก าหนดจ านวนโควตาให้สอดคล้องกันความต้องการของผู้เรียน 
9. งบประมาณที่ใช้   จ านวน 15,000   บาท 
10. ภาพที่แสดงถึงผลงานหรือภาพการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 

 
 
 

ภาพการคัดแยกตามคณะ/สาขาวิชา และจัดท าฐานข้อมูลนักเรียนที่สมัครในโครงการ 
(ตรวจสอบใบสมัคร เอกสารและหลักฐานการสมัคร ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย) 
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ค าสั่ง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

ที่ 204/2564 
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