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ตอนที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่ก าหนดกรอบและแนวทาง 

การพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า”ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาระยะยาว เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น จะต้องมีกระบวนการสู่ความส าเร็จมี
องค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียว่าผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ดังนั้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการ คือ กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการ
นิเทศการศึกษา ส าหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใช้ข้อมูลจากการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลส าหรับการวางแผนในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ร่วมคิด ร่วมท า และสนับสนุน 
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นตรงตามสภาพความต้องการที่แท้จริงของการพัฒนา โดยผ่าน
ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งการชี้แจง การแสดงหรือการแนะน าเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นภารกิจที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา       
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล หลายฝ่าย เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและ
กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพและให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้แก่ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลส าเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา
และการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
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คุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะการเป็นผู้น า และทักษะการ
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การนิเทศ
การศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการด้านหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการให้บริการช่วยเหลือ สนับสนุน เป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ การนิเทศ
การศึกษาเป็นการนิเทศที่ครอบคลุมถึงการนิเทศการสอน  การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ผู้นิเทศนอกจากจะมีบทบาทในการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน
ครูให้พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร พัฒนาเทคนิควิธีการและนวัตกรรมการศึกษา และมาตรฐาน
ศึกษานิเทศก์ของคุรุสภา 2556 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานที่ 8  ได้กล่าวถึง  ศึกษานิเทศก์ไว้ว่า 
ศึกษานิเทศก์ต้อง “ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี” ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการ
ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส าคัญตามเงื่อนไขท่ี
ผู้นิเทศเสนอแนะ ดังนั้นผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ มีน้ าหนัก มีความส าคัญน่าเชื่อถือ ผู้นิเทศจ าเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ                   
การปฏิบัติตน มีคุณธรรมจริยธรรม จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศ เชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และ
ปฏิบัติด้วยความพึงพอใจ  ดังนั้นศึกษานิเทศก์ จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการที่จะน าพาคุณภาพ
การศึกษาของชาติไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ประเด็น
ส าคัญของการจัดระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุค
ใหม่ และการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการใหม่  นอกจากนั้น ศึกษานิเทศก์ยังมีหน้าที่พัฒนาระบบนิเทศ
ให้เป็นการนิเทศแนวใหม่ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย และเป็นที่พึง
พอใจของครู ผู้บริหารและหน่วยงานทางการศึกษา ปัจจุบันหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานมีความ
คาดหวังต่อการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ไว้ค่อนข้างสูงมาก 
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา แม้ว่าจะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทอย่างเข้มแข็ง โดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน  ร่วมกับประธานศูนย์เครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์
เครือข่าย มีการนิเทศทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบทุกโรง อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 ครั้งต่อภาค
เรียน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ใช้รูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย เช่น 
การนิเทศทางไกล โดยใช้ Application ต่าง ๆ เช่น Google meet ,Zoom ,Line เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้
การนิเทศโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน ได้แก่ Area Supervisor team, Roving 
team,ทีมบริหารเขตพ้ืนที่ โดยการนิเทศให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจากการนิเทศ ติดตาม พบว่า  ยังให้ความส าคัญกับการ
นิเทศภายในน้อย ปฏิบัติงานนอกสถานศึกษามากเกินไป และการน าจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสู่การปฏิบัติในบางจุดเน้นยังขาดความเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การบริหารงานตามนโยบายที่มี
การปรับเปลี่ยนบ่อย จึงเป็นสิ่งที่ศึกษานิเทศก์ทุกคน จะต้องน านโยบายที่ส าคัญของส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาพบว่า ผลการทดสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อีกทั้งด้วยผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ท าให้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีนี้ จึงปรับกลยุทธ์การนิเทศใหม่  
ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุควิถีใหม่  
  
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึ กษา           
ขั้นพ้ืนฐาน  และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2   
 
เป้ำหมำย 

1. โรงเรียนทุกโรงได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

2. ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายเป็นฐาน 
ได้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง อย่างน้อย  2 ครั้ง/โรงเรียน/ภาคเรียน 

3. ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถปฏิบัติการนิเทศการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. โรงเรียนได้รับการนิเทศอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ 

2. ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
3. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
4. ศึกษานิเทศก์มีกรอบแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศอย่างเป็นระบบแบบแผน 
5. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 1. ข้อมูลสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ตารางที่ 1  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บริการทั้ง 8 อ าเภอ  
อ ำเภอ จ ำนวน(โรง) หมำยเหตุ 
ทุ่งสง 46  

ทุ่งใหญ่ 39  
ฉวาง 28  

ช้างกลาง 16  
บางขัน 20  

ถ้ าพรรณรา 12  
พิปูน 14  

นาบอน 14  
รวม 189  

 จากตารางที่ 1 จ านวนสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีทั้งสิ้นจ านวน 189 โรง จ าแนกเป็นสถานศึกษาในพ้ืนที่บริการ
อ าเภอทุ่งสง 46 โรง อ าเภอทุ่งใหญ่ 39 โรง อ าเภอฉวาง 28 โรง อ าเภอช้างกลาง 16 โรง อ าเภอบางขัน    
20 โรง อ าเภอถ้ าพรรณรา 12 โรง อ าเภอพิปูน 14 โรง และอ าเภอนาบอน 14 โรง 

2. ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียนและครู ปีกำรศึกษำ 2564 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจ านวนนักเรียน ห้องเรียนและครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  2 
จ ำนวนนักเรียน  /  ห้องเรียน 

ครู 
ระดับ ชำย หญิง รวม ห้องเรียน 

ก่อนประถมศึกษา 3,364 3,178 6,542 493 
1,940 ประถมศึกษา 13,183 12,007 25,190 1,332 

มัธยมศึกษาตอนต้น 1,922 1,517 3,439 178 
                  รวม 18,469 16,702 35,171 2,003 1,940 

(ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 
25 มิ.ย. 2564)  

 จากตารางที่ 2 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และครูในสถานศึกษาของรัฐสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวมทั้งสิ้น มีนักเรียนจ านวน 35,171 คน ห้องเรียน
จ านวน 2,003 ห้องเรียน และมีครูจ านวน 1,940  คน โดยจ าแนกเป็นระดับก่อนประถมศึกษามีนักเรียน 
6,542 คน ห้องเรียน 493 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษามีนักเรียน 25,190 คน ห้องเรียน 1,332 
ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน  3,439 คน ห้องเรียน 17ค  ห้องเรียน และจ าแนก
จ านวนนักเรียน ห้องเรียน ตามชั้นเรียนได้ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลจ านวนนักเรียน ห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2564  จ าแนกตามชั้นเรียน   

                    

ระดับ/ชั้นเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

  อนุบาล 1 489 514 1003 97 
  อนุบาล 2 1,279 1,189 2,468 193 
  อนุบาล 3 1,596 1,475 3,071 203 
รวมระดับก่อนประถมศึกษำ 3,364 3,178 6,542 493 
  ประถมศึกษาปีที่ 1 2,131 1,902 4,033 222 
  ประถมศึกษาปีที่ 2 2,138 2,047 4,185 222 
  ประถมศึกษาปีที่ 3 2,302 2,097 4,399 228 
  ประถมศึกษาปีที่ 4 2,192 2,009 4,201 221 
  ประถมศึกษาปีที่ 5 2,160 2,004 4,164 216 
  ประถมศึกษาปีที่ 6 2,260 1,948 4,208 223 

รวมระดับประถมศึกษำ 13,183 12,007 25,190 1,332 
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 669 509 1,178 59 
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 690 528 1,218 60 
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 563 480 1,043 59 
  ร ว ม ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น 

1,922 1,517 3,439 178 

รวมทั้งสิ้น 18,469 16,702 35,171 2,003 
  
(ท่ีมา :  งานข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ข้อมูล ณ 

วันที่ 25 มิ.ย. 2564) 
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ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
     1. ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

1.1 กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีโรงเรียนเข้าสอบจ านวน

190 โรง จ านวนนักเรียนเข้าสอบ 4,341 คน (โรงเรียนสังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 2 โรงและสังกัดการศึกษาพิเศษ จ านวน 2 โรง ที่ไม่น าผลสอบเข้าระบบ NT Access) เสนอผลการ
ประเมินดังนี ้

1) ผลกำรประเมินจ ำแนกตำมสังกัด 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

จ าแนกตามระดับเขตพ้ืนที่  จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ  

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมสังกัด 

เขต
พื้นที่ 

จังหวัด ศึกษำธิกำร
ภำค 

สังกัด ประเทศ 

การอ่านออก
เสียง 

คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 

73.74 76.09 74.31 74.13 74.14 

S.D. 14.06 13.71 14.13 13.29 13.60 

การอ่านรู้เรื่อง 

คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 

72.17 72.94 71.91 72.23 71.86 

S.D. 9.69 9.70 9.55 9.28 9.45 

รวม 2 ด้ำน 

คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 

72.99 74.54 73.13 73.20 73.02 

S.D. 22.06 21.65 21.90 20.72 21.18 
จากตารางที่ 4 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 มี

คะแนนเฉลี่ยรวม ด้านการอ่านออกเสียง ร้อยละ 73.74  ซึ่งต่ ากว่าทุกสังกัด ด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 
72.17 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละสังกัดศึกษาธิการภาคและสังกัดประเทศ และคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน 
รอ้ยละ 72.99 ซึ่งต่ ากว่าทุกสังกัด  

2) ผลกำรประเมินแสดงจ ำนวนและร้อยละนักเรียนจ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

แสดงจ านวนและร้อยละนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ ดีมาก  ดี  พอใช้ และ ปรับปรุง  

ด้ำน 

จ ำนวนและร้อยละนักเรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 2,389 61.24 744 19.07 435 11.15 333 8.53 
การอ่านรู้เรื่อง 1,996 51.14 1,457 37.33 351 8.99 99 2.53 

รวม 2 ด้ำน 2,270 58.22 1,017 26.08 450 11.54 162 4.15 
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จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              
ปีการศึกษา 2563  พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 มีจ านวน
และร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ ด้านการอ่านออกเสียง ระดับดีมาก จ านวน 2,389 คน 
ร้อยละ  61.24  ระดับดี จ านวน 744 คน ร้อยละ  19.07  ระดับพอใช้ จ านวน 435 คน ร้อยละ 
11.15 และระดับปรับปรุง จ านวน 333 คน ร้อยละ 8.53  ด้านการอ่านรู้เรื่อง ระดับดีมาก จ านวน 
1,996 คน ร้อยละ 51.14  ระดับดี จ านวน 1,457 คน ร้อยละ 37.33 ระดับพอใช้ จ านวน 351 คน 
ร้อยละ 8.99 และระดับปรับปรุง จ านวน 99 คน ร้อยละ 2.53  การประเมินรวม 2 ด้าน ระดับดีมาก 
จ านวน 2,270 คน ร้อยละ 58.22  ระดับดี จ านวน 1,017 คน ร้อยละ 26.08 ระดับพอใช้ จ านวน 
450 คน ร้อยละ 11.54 และระดับปรับปรุง จ านวน 162 คน ร้อยละ 4.15 

3) ผลกำรประเมินเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3 ปีย้อนหลัง (ปีกำรศึกษำ 2561-2563)  
ตารางที่ 6  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                          

ปีการศึกษา 2561-2563 

ด้ำน 
ปีกำรศึกษำ เปรียบเทียบ 

2561 2562 2563 ปี 2563-2562 

การอ่านออกเสียง 63.20 64.88 73.74 +8.86 

การอ่านรู้เรื่อง 68.37 68.63 72.17 +3.54 

รวม 2 ด้าน 65.79 66.76 72.99 +6.23 
 
จากตารางที่  6 เปรี ยบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เ รี ยน                              

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561-2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านการอ่านออก
เสียง 73.74 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 8.86  ด้านการอ่านรู้เรื่อง  72.17 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา  3.54 และรวมทั้ง 2 ด้าน 72.99  เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 6.23   
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1.2 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563     
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีโรงเรียนเข้าสอบจ านวน 189 โรง จ านวน
นักเรียนเข้าสอบ 4,084 คน เสนอผลการประเมินดังนี้ 

1) ผลกำรประเมินจ ำแนกตำมสังกัด 
ตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตาม 

ระดับเขตพ้ืนที่  จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ  

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ ำแนกตำมสังกัด 

เขต
พื้นที่ 

จังหวัด ศึกษำธิกำร
ภำค 

สังกัด ประเทศ 

คณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยร้อย

ละ 
41.38 43.08 42.01 41.30 40.47 

S.D. 18.63 20.28 19.82 19.32 19.13 

ภาษาไทย 

คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 

49.08 50.37 49.46 47.76 47.46 

S.D. 16.97 18.16 17.68 17.35 17.58 

รวม 2 ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.23 46.73 45.73 44.53 43.97 

S.D. 32.14 35.19 34.08 33.22 33.23 
 
จากตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  

พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 41.38  ความสามารถด้านภาษาไทย 49.08  และความสามารถรวม 2 
ด้าน 45.23 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ และระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

2) ผลกำรประเมินแสดงจ ำนวนและร้อยละนักเรียนจ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
ตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 แสดงจ านวน

และร้อยละนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ ดีมาก  ดี  พอใช้ และ ปรับปรุง  

ด้ำน 

จ ำนวนและร้อยละนักเรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 
ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 432 12.24 775 21.97 1,514 42.92 806 22.85 
ภาษาไทย 512 14.51 1,301 36.87 1,195 33.87 520 14.73 

รวม 2 ด้ำน 370 10.49 1,063 30.13 1,526 43.26 568 16.10 
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จากตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 มีจ านวนและร้อยละนักเรียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับดีมาก จ านวน 432 คน ร้อยละ  12.24  
ระดับดี จ านวน 775 คน ร้อยละ  21.97  ระดับพอใช้ จ านวน 1,514 คน ร้อยละ 42.92 และระดับ
ปรับปรุง จ านวน 806 คน ร้อยละ 22.85  ความสามารถด้านภาษาไทย ระดับดีมาก จ านวน 512 คน 
ร้อยละ 14.51  ระดับดี จ านวน 1,301 คน ร้อยละ 36.87 ระดับพอใช้ จ านวน 1,195 คน ร้อยละ 
33.87 และระดับปรับปรุง จ านวน 520 คน ร้อยละ 14.73 ความสามารถรวม 2 ด้าน ระดับดีมาก 
จ านวน 370 คน ร้อยละ 10.49  ระดับดี จ านวน 1,063 คน ร้อยละ 30.13 ระดับพอใช้ จ านวน 
1,526 คน ร้อยละ 43.26 และระดับปรับปรุง จ านวน 568 คน ร้อยละ 16.10 

3) ผลกำรประเมินเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3 ปีย้อนหลัง (ปีกำรศึกษำ 2561-2563)  
ตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2563  

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ เปรียบเทียบ 

2561 2562 2563 ปี 2563-2562 
ด้านคณิตศาสตร์ 51.05 49.50 41.38 -8.12 
ด้านภาษาไทย 56.15 49.90 49.08 -0.82 
รวม 2 ด้าน 52.64 49.70 45.23 -4.47 

จากตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             ปี
การศึกษา 2561-2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 41.38  
ความสามารถด้านภาษาไทย 49.08 และความสามารถรวม 2 ด้าน 45.23 ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลีย่ร้อยละ
ทุกปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

1.3 ผลกำรประเมินระดับชำติ  
ผลจากการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน (O-NET) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563           
มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่ 

กลุ่มสำระ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ระดับเขต
พื้นที่ 

ระดับ
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 

เปรียบเทียบ 
เขตพื้นที่สังกัด 

เปรียบเทียบ 
เขตพื้นที่ประเทศ 

ภาษาไทย 2040 58.35 54.96 56.20 +3.39 +2.15 
ภาษาอังกฤษ 2040 37.98 38.87 43.55 -0.89 -5.57 
คณิตศาสตร์ 2040 28.94 28.59 29.99 +0.35 -1.05 
วิทยาศาสตร์ 2040 39.37 37.64 38.78 +1.73 +0.59 

เฉลี่ย  41.16 40.015 42.13 +1.15 -0.97 
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จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 58.35 รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.37, 28.94 
และ 37.98 ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างระดับประเทศ ระดับสังกัดและเขตพ้ืนที่ พบว่า               
ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่สูงกว่าระดับสังกัดแต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศ โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละต่ ากว่าระดับประเทศ  
ตารางที่ 11  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2563 

กลุ่มสำระ 
ปีกำรศึกษำ เปรียบเทียบ 

2561 2562 2563 ปี 2562-2563 
ภาษาไทย 58.00 50.80 58.35 +7.55 
ภาษาอังกฤษ 35.17 30.25 37.98 +7.73 
คณิตศาสตร์ 36.72 32.79 28.94 -3.85 
วิทยาศาสตร์ 40.22 34.30 39.37 +5.07 

เฉลี่ย 42.53 37.04 41.16 +4.13 
จากตารางที่ 11  เมื่อน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา (2562-2563)   

พบว่า ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น (+4.13) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงขึ้น ได้แก่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รองลงมา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง  

2) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
ตารางที่  12  คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ระหว่างระดับประเทศระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่ 

กลุ่มสำระ 
จ ำนวน 
นักเรียน 

ระดับ
เขต
พื้นที่ 

ระดับ
สังกัด 

ระดับประเทศ เปรียบเทียบ
ระดับ 
เขตพื้นที-่
สังกัด 

เปรียบเทียบ
ระดับ 
เขตพื้นที-่
ประเทศ 

ภาษาไทย 429 54.55 55.18 54.29 -0.63 +0.26 
ภาษาอังกฤษ 426 28.91 34.14 34.38 -5.23 -5.47 
คณิตศาสตร์ 429 21.57 25.82 25.46 -4.25 -3.89 
วิทยาศาสตร์ 426 28.81 30.17 29.89 -1.36 -1.08 

เฉลี่ย  33.46 36.33 36.01 -2.87 -2.54 
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จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 54.55 รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.69, 28.29 และ 22.86 
ตามล าดับ และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด ยกเว้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ (+0.26)  
ตารางที่  13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2563 

กลุ่มสำระ 
ปีกำรศึกษำ เปรียบเทียบ 

ปี 2562-2563 2561 2562 2563 
ภาษาไทย 52.34 53.92 54.55 +0.63 
ภาษาอังกฤษ 26.41 28.29 28.91 +0.62 
คณิตศาสตร์ 25.36 22.86 21.57 -1.29 
วิทยาศาสตร์ 34.99 28.69 28.81 +0.12 

เฉลี่ย 34.78 33.44 33.46 +0.02 
จากตารางที่ 13  เมื่อน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา (2562-2563) 

พบว่า ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น (+0.02) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละลดลง 

 
 2. ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด าเนินการตามนโยบายและ
จุด เน้นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ให้บรรลุตามนโยบายและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ปรากฏผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานส านักงานเขต  พ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีค่าคะแนน 
4.22 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

3. ผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระบบ KRS) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 คะแนนเฉลี่ย 4.306 ผลการประเมิน ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
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4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA) มีผลการประเมินระดับ A คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.59 ส่วนผล
การประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.91 ผลการประเมินระดับ AA 

 
3. ด้ำนกำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
 3.1 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ปรากฏดังนี้ 

3.1.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 75 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 107 โรง โรงเรียน 
ขนาดใหญ่ จ านวน 7 โรง โดยมีโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จ านวน 1 โรง และโรงเรียน STAND ALONE 
จ านวน 1 โรง นอกจากนั้น ยังมีโรงเรียนใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม จ านวน  13 โรง และโรงเรียน 
จัดบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)ในด้านอื่น ๆ จ านวน 
31 โรง และยังพบว่าโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ส่วน
ใหญ่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
แบบผสมผสาน 

3.1.2 โรงเรียน Best practice คือ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี คือ 
เรียนรู้คู่ปลอดภัย มีทักษะชีวิตและอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งโรงเรียนเน้นเรียนรู้คู่ปลอดภัย โดยให้
นักเรียนมีทักษะชีวิตที่บ้าน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งครูผู้สอนบูรณาการการเรียนการสอนในวิชา
สุขศึกษา การงานอาชีพ และวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนมีศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา ฝึกทักษะชีวิตและอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  
แม้จะมีเหตุการณ์โรคระบาด เช่น การน าพืชผัก ผลไม้ ไข่ไก่ ปลาดุกเลี้ยง เป็นต้น โดยนักเรียนจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

3.2 ผลกำรวิเครำะห์สภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ด้านจุดเด่น จุดด้อย โอกาส 
อุปสรรค (SWOT) ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปรากฏผลโดยภาพรวมดังนี้ 
  3.2.1 จุดแข็ง (S = STRENGTH) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเด็นที่ส าคัญ อาทิ บุคลากรภายในโรงเรียนมีความพร้อมในการท างาน 
และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีม  ผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมุ่งพัฒนานักเรียนให้กล้าคิดกล้าท ากล้าแสดงออกและมีวิสัยทัศน์ เป็นต้น 
  3.2.2 จุดอ่อน (W= WEAKNESS) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเด็นที่ส าคัญ อาทิ นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย บุคลากร
บางส่วนมีภาระงานมากจนมีเวลาให้กับการจัดการเรียนการสอนน้อยลง ระบบสารสนเทศมีหลายระบบและ
ไม่เชื่อมโยงท าให้เกิดภาระงานในการจัดท าที่ซ้ าซ้อน ภาระงานมาก เป็นต้น 
  3.2.3 โอกาส (O= OPPORTUNITY) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเด็นที่ส าคัญ อาทิ ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการศึกษา หน่วยงาน
ราชการให้การสนับสนุนอุปกรณ์เกี่ยวกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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  3.2.4 อุปสรรค (T= THREAT) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้  และ 
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเด็นที่ส าคัญ อาทิ หน่วยงานในท้องถิ่น ยังขาดความเข้าใจ ในการ
จัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ขาดการก ากับดูแลเอใจใส่ ชี้แนะ ใช้ในทาง
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 

3.3 ผลกำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำโรงเรียน ในด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นดังนี้ 

1) แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำโรงเรียน ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
1. โรงเรียนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่อาศัยหลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ 
2. โรงเรียนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้/ ระบบการเรียนรู้ กรณีที่ไม่สามารถจัดท า

การเรียนการสอนแบบปกติได้ 
3. โรงเรียนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาที่สามารถ

เชื่อมโยง และบริหารให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. โรงเรียนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ในการบริหารจัดการเรียนรู้ และการ

สื่อสารแบบมีส่วนร่วม 
5. ผู้บริหารปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน และมีภาวะน าแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการจัดการและกระตุ้นผู้ตามได้ท างานอย่างอิสระและต่อเนื่อง 

6. โรงเรียนจัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและ
นักเรียน 

7. กระทรวง/ส่วนราชการ ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาที่ทันสมัย ยืดหยุ่น รองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินในภาวะวิกฤต 

8. กระทรวง/ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารสนเทศทันสมัยเชื่อมโยงภายในระบบเดียว 
9. ผู้บริหารก าหนดภาระงานของข้าราชการครูให้มีความเหมาะสมและส่งเสริมการใช้สื่อ

นวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
10. รัฐควรพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ เพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2) แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำโรงเรียน ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน มีการวัดและ

ประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพที่แท้จริง มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายและ
เพียงพอ 

2. ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ หน่วยงานต้นสังกัด และชุมชนให้การสนับสนุน
ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมเพ่ือพัฒนาครู การสนับสนุนทรัพยากร 

3. สถานศึกษามีระบบบริหารงาน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการก าหนดวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีการกระจายอ านาจสู่โรงเรียนในรูปแบบโครงการต่าง ๆ 

4. โรงเรียนมีครูครบชั้น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอนตรงวิชาเอกและความถนัด 
ชุมชนสนับสนุนด้านทรัพยากรเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
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5. ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้ง 5 รูปแบบ ที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
ความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครองมีความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

6. ครู ผู้ปกครอง ด าเนินการพัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้
ความดูแล ช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการเรียนรู้ 

7. ครูใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย สอดคล้อง
กับความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย   

8. ผู้ปกครองสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ ตลอดจนให้
ความร่วมมือในการดูแล ช่วยเหลือการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID - 19) อย่างเต็มตามศักยภาพ 

9. โรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

10. รัฐบาลมีการก าหนดและเปลี่ยนแปลงนโยบายเพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความสามารถในการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

11. โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้น าทาง การ เมืองและนโยบายการศึกษา 

12. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองที่มีความรู้น้อยสามารถแนะน าและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ 

13. โรงเรียนมีระบบบริหารงานชัดเจนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง และชุมชน 

14. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนได้ 

15. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนกล้าคิด กล้า
ท า กล้าแสดงออกภายใต้ความขัดแย้งของชุมชนที่ส่งผลต่อการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

16. ครูพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะ 

17. โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายทางการเมืองและทางการศึกษา 

18. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของ
โรงเรียนและสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง 

19. โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองต้องตระหนักถึงความส าคัญของการจัด
กิจกรรมการ เรียนรู้ เพ่ือดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

20. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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3) แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำโรงเรียน ในด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. ภาครัฐควรเพ่ิมงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้สถานศึกษามี

งบประมาณอย่างพียงพอในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามบริบทและความต้องการทั้ง
ขนาดเล็ก กลางและใหญ่ 

2. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนกับสถานศึกษาหลากหลายช่องทางและพร้อมให้
ความร่วมมือเพ่ือสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

3. หน่วยงานต้นสังกัดมีการสนับสนุน ช่วยเหลือ นิเทศก์ติดตามให้ความรู้เพ่ือให้โรงเรียน
จัดโครงสร้างการบริหารกิจการนักเรียนที่ชัดเจน 

4. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนสถานศึกษาด้านครูและบุคลากรส่งผลให้การ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. โรงเรียนมีการจัดท าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยได้รับ
การสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

6. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายจากต้นสังกัดโดยก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนและ
จัดท าแผนงานโครงการในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตใน
สังคมวิถีใหม่อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 

7. โรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเพ่ือลดปัญหา
สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 

8. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลายช่องทางท าให้สามารถแก้ปัญหา
นักเรียนได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพรายบุคคลและความ
ต้องการจ าเป็นของนักเรียน 

9. โรงเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือในการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
เพ่ือลดการกวดขันและควบคุมดูแลพฤติกรรมการเรียนตลอดทั้งวัน 

10. โรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพ่ือลดการเรียน Online ที่
ท าให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ขาดความรับผิดชอบและมีความกังวลต่อผลการเรียน 

11. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพ่ือลด
อุปสรรคในการใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารในการเรียนรู้ 

12. โรงเรียนสามารถประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชุมชน และ
ภาคีเครือข่ายเพ่ิมช่องทางในการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนอย่างหลากหลาย เพ่ือท าให้การเบิกจ่ายเงิน 
อาหารเสริม(นม) เหมาะสมและทันต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

13. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ การสนับสนุน และการส่งต่อการดูแลนักเรียนจากชุมชน 
ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกในการด าเนินงาเพ่ือให้สามารถคัดกรองผู้เรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือ
พิเศษ นักเรียนมีความบกพร่องหรือความจ าเป็นพิเศษและนักเรียนที่เจ็บป่วยอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ
ทันเวลา 

14. ผู้บริหารก าหนดนโยบายและแผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือลดอุปสรรคใน
การสื่อสาร ให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ในสถานที่ ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 
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15. ผู้บริหารก าหนดนโยบายและแผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ช่วยส่งเสริมการ
เข้าถึงระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ในด้านการดูแลด้านการเรียน สุขภาพและด้านอ่ืนๆที่ดีภายใต้
มาตรการความปลอดภัย 

16. ผู้บริหารก าหนดนโยบายและแผนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือช่วยส่งเสริม
ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

17. ครูใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนผู้ปกครองเพ่ือติดตามดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบเพ่ือช่วยส่งเสริมด้านการเรียน สุขภาพและด้านอ่ืนๆ ตามมาตรการลดการแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

18. ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาสามารถให้การสื่อสารเชิงบวกแก่นักเรียน 
ผู้ปกครองที่ช่วยลดภาวะเครียดและกดดันในการเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ได ้

19. ครูใช้เทคโนโลยีใการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนผู้ปกครองเพ่ือติดตามดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่สร้างสรรค์ ในอันที่จะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 

20. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือท าให้กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผ่านระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพประสิทธิผล   

3.4 ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (Covid-19) 
  3.4.1 ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

3.4.1.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยปรับบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษาให้มี
ความคล่องตัว สร้างกระแสการรับรู้ เชื่อมโยงนโยบายระดับต่าง ๆ สร้างช่องทางให้ประชาสังคมและเอกชน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ภายใต้การวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

3.4.1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน รวมทั้งก าหนดภาระงานและสร้างขวัญก าลังใจ ภายใต้เงื่อนไขการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่ายอย่างเพียงพอตามขนาดโรงเรียน 

3.4.1.3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการสู่ยุค NEW NORMAL โดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมโยงถึงกันในหน่วยงานต่าง ๆ จัดหาโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดท าศูนย์รวมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่มีคุณภาพตามหลักสูตร ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 

3.4.2 ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3.4.2.1 พัฒนาระบบการนิเทศก์โฉมใหม่แบบ E-Supervisor โดยใช้โปรแกรมที่

ทันสมัยและสร้างคลังความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอน 
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3.4.2.2 พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานทั้ง 5 รูปแบบอย่าง
เหมาะสมในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือสร้าง
ความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการศึกษา 

3.4.2.3 ปฏิรูปการบริหารจัดการเรียนรู้ยุค New Normal โดยการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยจัดหาโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือจัดท าศูนย์
รวมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนให้มีคุณภาพภายใต้การน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.4.3 ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.4.3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระบวนการนิเทศด้านระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม โดยการเพ่ิมความสามารถในการ
สื่อสารเชิงบวก การเข้าถึงและการสร้างค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและสมรรถนะเด็กยุคใหม่ในสังคมวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพและ
เสริมสร้างความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งภายในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3.4.3.2 ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยนเหลือนักเรียนโดยการสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง มีข้อมูลนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านเพ่ือดูแล ช่วยเหลือและแก้ปัญหานักเรียน สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามกลุ่มผู้เรียน 

3.4.3.3 สร้างภาคีเครือข่ายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ตอนที่  2 
แนวคิด นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ในการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของกลุ่ม

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 โดยน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช และทิศ
ทางการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน 4 ด้าน ดังนี้  
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง  
1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

2. มีพื้นท่ีฐานที่มั่นคง- มีคุณธรรม  
 2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งผิด-ชอบ ชั่ว-ดี  
 2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
 2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด-สิ่งที่ชั่ว  
 2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
3. มีงานท า-มีอาชีพ  
 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้ เด็กและ

เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  
 3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ท างานเป็น

และมีงานท าในท่ีสุด  
 3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและ ครอบครัว  
4. เป็นพลเมืองดี  
 4.1 การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  
 4.2 ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสใน การท า

หน้าที่เป็นพลเมือง  
 4.3 การเป็นพลเมืองดี เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งาน อาสาสมัคร งาน

บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณสุข ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร  
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงานไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด   

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เ พ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน   
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความ
พร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่
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มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่
ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง       

      ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                          
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง      

       ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท า
หน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย  มีความเป็น
สากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนา
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การศึกษา และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา(Access) ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency)และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 
 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงานรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้ง
ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเ รียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
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คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มด้อย
โอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
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2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิ รูป
ประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน 
และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
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2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 

ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับทบทวน พ.ศ. 

2563) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยอ านาจหน้าที่ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด รับผิดชอบในข้อ 11 (2) คือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัด ในทุก ๆ ด้านที่เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในระยะที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านขีด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดที่ยังอยู่ในระดับต่ า ตลอดจนสภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่ยังต้องเพ่ิมเติม  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีภารกิจในการประสาน ขับเคลื่อน เชื่อมโยง 
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงาน และบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2563) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็น
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

 
พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 
และนานาชาติ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของสังคมไทย  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรทุกคนได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตลอดชีวิต 
โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ  

4. เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม  

 
เป้าประสงค์หลัก (Goal)  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีวิถีชีวิตพอเพียง  
4. หน่วยงานทางการศึกษามีองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา

การศึกษาจังหวัด  
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มี

ประสิทธิภาพ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  
2. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
4. การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
6. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  
7. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล  

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับ ของ
การศึกษาและนานาชาติ  

2. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพ  

3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส  
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
5. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการวิจัย และน าผลการวิจัย นวัตกรรมมาใช้  
6. ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
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7. หน่วยงานการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัด
การศึกษา  

8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
9. หน่วยงานการศึกษามีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกิจ  
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด จัดการศึกษา ที่ยกระดับสู่

ความเป็นสากล 
 
ทิศทางการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอ านาจหน้าที่ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                       
พ.ศ. 2553 ซึ่งระบุให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอ านาจ
หน้าที่ดังนี ้

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 มาตรา 37                     
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่ก าหนดใน
มาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 

1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.3 ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศกึษา 

1.4 รับผิดชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1 จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 

2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2.4 ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.6 ประสานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้ งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            2.9 ด าเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            2.10 ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 
            2.11 ประสานการปฏิบัติร าชการทั่ว ไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่า ง  ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           2.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และคิดค านวณได้ตามระดับชั้นทุกคน 
2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
  4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม  
    จริยธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  

5. เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรชั้นน า น้อมน า

ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ (Mission) 
 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และพัฒนาศักยภาพ คุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นมืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
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 5. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และศาสตร์พระราชา สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ (Goal) 
           1. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ         

อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
4. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมี

สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย                       
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นทุกด้านและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล

ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
๒. ผู้เรียนทุกคนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

      ๔. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ ๑๐ 
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๕. สถานศึกษาน าความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตชุมชน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. หนว่ยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  
(ITA  Online ) 

2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 ๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 ๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

     ๑. หน่วยงานมีและจัดท ากรอบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร กรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับเป้าหมาย  จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีการวางพื้นฐานการเรียนรู้ 
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
5. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้

หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๖. สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามภารกิจและการ

น านโยบายสู่การปฏิบัติ 
                ๗.  สถานศึกษาได้รับการก ากับ ดูแล ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
                ๘.  สถานศึกษามีการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน 
                ๙.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้.   
               ๑๐.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการ
บริหารงานบุคคล 
               ๑๑. ผู้เรียนมีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) สูงขึ้น 
               ๑๒. เด็กระดับปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน(ร่างกาย อารมณ์จิตใจ  สังคม 
สติปัญญา) ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4. การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ 
1. จ านวนประชากรวยัเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที1่ 
สัดส่วนนักเรียนระดับปฐมวัยและอัตราการออกกลางคันลดลง 

2. อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และ ม.3 
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3. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  

4. สถานศึกษาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความปลอดภัยให้กับ 

ผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ โดยการ

น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา สพท. มีนโยบายและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ด้านการสร้าง

จิตส านึกการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศ ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
๓. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่มีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. หน่วยงานมีการส่งเสริมให้ลดการใช้พลังงาน   
๕. มีสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษานวัตกรรม 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน

ต้นแบบส านักงานสีเขียว  
7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 
6. การน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษา หรือศูนย์เครือข่ายการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหาร 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย  
๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริต บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา  
๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

จุดเน้น 
สร้างโรงเรียนคุณธรรม                      น าสู่คุณภาพการศึกษา 

          พัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี        สร้างวิถีการท างาน  
          สืบสานความมั่นคงต่อสถาบัน              สร้างสรรค์ไทยนิยม 

 
 สร้างโรงเรียนคุณธรรม  
  -พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม 

 น าสู่คุณภาพการศึกษา 
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   -นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  -นักเรียนรักการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนเป็นเด็กดีมีคุณธรรม 
 พัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
   -พัฒนาครู 

  -พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้  
-พัฒนาระบบ Internet  
-ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี  

สร้างวิถีการท างาน   
-การท างาน คือ ทักษะชีวิต 

  -การท างาน น ามาซึ่งคุณธรรม 

  -ปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนรักการท างานเพ่ือน าไปสู่อาชีพ 

  -ยกย่อง นักเรียนที่ท างานหารายได้ 
สืบสานความมั่นคงต่อสถาบัน  

-การปลูกฝังอุดมการณ์ การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
-การจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 

  -การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพ่ือเป็นข้าราชการ และนักเรียนที่ดี  
สร้างสรรค์ไทยนิยม 
  -สร้างความสามัคคีปรองดอง  

-คนไทยไม่ทิ้งกัน (ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน)  
-เมืองไทยน่าอยู่ (โรงเรียนน่าอยู)่ นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียน  
-วิถีไทยพอเพียง  
-รู้สิทธิ รู้หน้าที่   
-รู้กลไกบริหารราชการ (กลไกบริหารโรงเรียนท้องที่ การบริการราชการ)  
-รู้รักประชาธิปไตย (ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา)  
-รู้ทันเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 

  -ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 
ผลลัพธ์   

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการสูง น าสู่บริการที่เป็นเลิศ 
สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง ผู้บริหารและครูมีความเป็นมืออาชีพ 

2. นักเรียนได้รับการดูแลและได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีความรู้และคุณลักษณะตามมาตรฐาน 
การศึกษา รักการเรียนรู้ มีคุณธรรม รักสถาบัน รักความเป็นไทย รักการท างาน รักการอ่าน มีจิตสาธารณะ  
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ตอนที ่3 
ทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 

ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
อ ำนำจหน้ำที่ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 เป็นกลุ่มงำนที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
นิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ
เพ่ือให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง ในกำรบริหำร และจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพมำตรฐำนเท่ำ
เทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
กำรศึกษำ โดยปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับงำนวิชำกำรและงำนนิเทศกำรศึกษำเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้
ได้มำตรฐำน  ศึกษำ ค้ำคว้ำทำงวิชำกำรและวิเครำะห์ วิจัย ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรนิเทศกำรศึกษำ หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด กำรประเมินผล
กำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรนิเทศกำรศึกษำ งำนวิชำกำร 
งำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำนโดยแสดงให้เห็นว่ ำมีกำรวิจัยและ
พัฒนำ สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ เพ่ือน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง 
มีกำรถ่ำยทอดและได้รับกำรยอมรับและมีกำรพัฒนำตน และพัฒนำวิชำชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในกำรนิเทศ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำจนเป็นแบบอย่ำงแก่วิชำชีพ 
ส่งผลให้ครูและบุคลำกรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้บรรลุเป้ำหมำยของหลักสูตร มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยมีภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ โดยสรุป ดังนี้ 

1. กำรนิเทศกำรศึกษำ ได้แก่ หลักกำรและรูปแบบกำรนิเทศ วิธีกำรและกระบวนกำรนิเทศ กล
ยุทธ์กำรนิเทศกำรศึกษำใน เรื่องกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ กำรสร้ำงทักษะในกำรนิเทศ 
กำรใช้กลยุทธ์ในกำรนิเทศ กำรน ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรนิเทศ กำรควบคุมและกำรประเมินเพ่ือ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรนิเทศภำยใน โดยสำมำรถวิเครำะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำได้ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
กำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ ประสำน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ
แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคกำรนิเทศได้อย่ำงหลำกหลำยด้ำนควำมเป็นกัลยำณมิตร 

2. นโยบำยและกำรวำงแผนกำรศึกษำ ได้แก่ ระบบและทฤษฎีกำรวำงแผน บริบททำงเศรษฐกิจ 
สังคมและกำรเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำระดับชำติ และระดับต่ำง ๆ กำรวิเครำะห์
และก ำหนดนโยบำยกำรศึกษำ กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำและประเมินนโยบำย
กำรศึกษำ โดย สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล และรำยงำนผลเพ่ือจัดท ำนโยบำย 
แผนและกำรติดตำมประเมินผลด้ำนกำรศึกษำ ให้ค ำแนะน ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรก ำหนดนโยบำยและกำร
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วำงแผนด ำเนินงำนและกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ให้ค ำแนะน ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ีมุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่ำต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๓. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน ได้แก่ ควำมรู้ เกี่ยวกับหลักสูตร กำรสร้ำงหลักสูตร
สถำนศึกษำ หลักกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ จิตวิทยำกำรศึกษำ กำรวัดและกำรประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำพิเศษ โดยสำมำรถให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำ สำธิต แนะน ำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่ งเสริมกำรเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพของผู้เรียน ประเมิน
หลักสูตรและกำรน ำหลักสูตรไปใช้ 

๔. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ กำรบริหำรคุณภำพ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ สำมำรถศึกษำ
วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดท ำมำตรฐำน และกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดยนิเทศ
ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะและ
กำรวำงระบบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ
พร้อมรับกำรประเมินภำยนอก 

๕. กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ หลักกำร
บริหำรจัดกำรกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน กำรปฏิรูปกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดกำรศึกษำโดยสำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์
ของกำรศึกษำ นิเทศกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำน 

๖. กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนกำรวิจัย กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ โดย
สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียวกับกำรน ำกระบวนกำรวิจัยไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำกำรเรียนกำร
สอน ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเกี่ยวกับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ด ำเนินกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรศึกษำ 

๗. กลวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนทำงวิชำกำร ได้แก่ กลวิธีกำรน ำเสนอ
ควำมรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ กำรเขียนรำยงำน บทควำม ผลงำน ผลกำรศึกษำค้นคว้ำ 
ฯลฯ กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ผลงำนวิชำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์โดยสำมำรถเขียนเอกสำรทำงวิชำกำรประเภท
ต่ำง ๆ แนะน ำและให้ค ำปรึกษำกำรเขียนเอกสำรทำงวิชำกำรแก่คุณครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ น ำเสนอ
ควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย และเหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ 

๘. กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ หลักกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อินเทอร์เน็ต กำรใช้สื่อกำรสอนทำงไกล ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส ำนักงำนอัตโนมัติ โดยสำมำรถ
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำตนและกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงเหมำะสม ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ กำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ 

๙. คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับศึกษำนิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับ
ศึกษำนิเทศก์ จรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 
โดยปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ มีหลักธรรมในกำรนิเทศและประพฤติเป็น
แบบอย่ำงที่ด ี

ขอบข่ายภารกิจ   กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560  กลุ่ม
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นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  
เขต 2  มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผล

กำรศึกษำ 
4. วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน 

ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
5. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
6. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
7. ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
การมอบหมายภารกิจ ศึกษำนิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ศึกษำนิเทศก์ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 2 ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับ
งำนวิชำกำรและงำนนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำน ดังนี้ 

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ประกอบด้วย  
1. งำนนิเทศกำรศึกษำ โดยส่งเสริมให้สถำนศึกษำบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ จัด

กระบวนกำรเรียนรู้  มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ พัฒนำกำรวัด
และประเมินผลกำรศึกษำ พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 

2. กำรศึกษำ ค้นคว้ำทำงวิชำกำร เพ่ือจัดทำเป็นเอกสำร คู่มือและสื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน 

3. กำรวิเครำะห์ วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนวิชำกำร พัฒนำมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนและเผยแพร่แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและผู้สนใจทั่วไป 

๔. กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสำรสนเทศในกำรวำงแผนกำร
นิเทศและกำรพัฒนำงำนวิชำกำร 

๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 2. งานนิเทศติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษา  
งำนนิเทศติดตำมและประสำนงำนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำ เป็นสิ่งที่ศึกษำนิเทศก์

ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนำงำนของสถำนศึกษำในรูปของศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำ  ในลักษณะของเครือข่ำยใน
ด้ำนกำรประสำนงำน (Coordination) ควำมร่วมมือ (Cooperation) กำรทำงำนร่วมกัน (Collaboration) 
และกำรมีส่วนร่วม (Participation) ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำและกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ
ครอบคลุม ๔ ภำระงำน ได้แก่ กำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงำน งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล 
และกำรบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย 12 ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำ ดังนี้ 
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ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 1 อ ำเภอทุ่งสง  จ ำนวนโรงเรียน  15  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 2 อ ำเภอทุ่งสง  จ ำนวนโรงเรียน  18  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 3 อ ำเภอทุ่งสง  จ ำนวนโรงเรียน  15  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 4 อ ำเภอทุ่งใหญ่  จ ำนวนโรงเรียน  19  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 5 อ ำเภอทุ่งใหญ่  จ ำนวนโรงเรียน  21  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 6 อ ำเภอฉวำง  จ ำนวนโรงเรียน  16  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 7 อ ำเภอฉวำง  จ ำนวนโรงเรียน  18  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 8 อ ำเภอพิปูน  จ ำนวนโรงเรียน  15  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 9 อ ำเภอบำงขัน  จ ำนวนโรงเรียน  20  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 10 อ ำเภอช้ำงกลำง  จ ำนวนโรงเรียน  18  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำที่ 11 อ ำเภอนำบอน  จ ำนวนโรงเรียน  14  โรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำท่ี 12 อ ำเภอถ้ ำพรรณรำ  จ ำนวนโรงเรียน  12  โรงเรียน 

3. งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สำระกำรเรียนรู้ หมำยถึง องค์ควำมรู้ ทักษะและค่ำนิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน ำพำ

ให้บรรลุคุณภำพตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ หมำยถึง กลุ่มขององค์ควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก ำหนดไว้ใน

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตำมศำสตร์ต่ำงๆ โดยหลักสูตรแกนกลำงกำรศึ กษำขั้น
พ้ืนฐำน จัดแบ่งกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม  

มำตรฐำนกำรเรียนรู้  (Content standards/Academic standards/Learning standards 
หมำยถึง คุณภำพที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ ำเป็น             
ส ำหรับผู้เรียนทุกคน  ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำทั้งระดับชำติ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุคุณภำพตำมที่
มำตรฐำนก ำหนด มำตรฐำนกำรเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐำนถือเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ เป็นเป้ำหมำยและกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ 
ตำมอัธยำศัยและใช้ส ำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แนวคิดดังกล่ำวอยู่บนฐำนควำมเชื่อ
ที่ว่ำ ผู้เรียนทุกคนสำมำรถพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพเท่ำเทียมกันได้ 

ตัวชี้วัด (Indicators) หมำยถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพำะเจำะจงและมีควำมเป็นรูปธรรมในกำรน ำไปใช้ในกำรก ำหนดเนื้อหำ กำรเรียนกำร
สอน และเป็นเกณฑ์ส ำคัญส ำหรับกำรวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภำพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในกำรพัฒนำไปสู่มำตรฐำนกำรเรียนรู้ กำรก ำหนด
ตัวชี้วัดดังกล่ำวนั้น ในระบบกำรศึกษำบำงแห่งอำจก ำหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บำงแห่งอำจก ำหนด
ทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมกับบริบทกำรศึกษำแต่ละแห่ง (ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ , ๒๕๕๓) 

งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป็นงำนที่ศึกษำนิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนำงำนสถำนศึกษำ หรือ
ครูผู้สอนในด้ำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่
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เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตำมศำสตร์ต่ำง ๆ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
แบ่งกำรรับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นดังนี้ 
 1.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี 
 4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 9. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 10. กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ 
 11. กำรศึกษำพิเศษ 

 4. งานตามภาระงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานพิเศษ งาน
โครงการและตัวชี้วัด เป็นงำนที่ศึกษำนิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนำงำนในหน้ำที่ของศึกษำนิเทศก์ที่
เกี่ยวข้องกับงำนที่ไม่ใช่งำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง รวมถึงงำนโครงกำร และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รวมถึงเป็นฐำนข้อมูลใน
กำรปฏิบัติงำนหรือพัฒนำงำนในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 
 1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ  
 3. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
 4. งำนพัฒนำ ส่งเสริม กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
 5. งำนเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำน
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 
 6. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผล
กำรศึกษำ 
 7. งำนพัฒนำระบบกำรวัดผล 
 8. งำนส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 9. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 10. งำนข้อมูลสำรสนเทศกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 11. งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศกลุ่มนิเทศติดตำมและและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
 12. งำนทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
 13. งำนประเมินกำรอ่ำนออก  
 14. งำนทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 



                                                            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         - 38 - 
 

 

 15. งำนประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง 
 16. งำนเตรียมทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Pre O-NET) 
 17. งำน วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 18. งำนประสำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 19. งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 20. งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 21. งำนส่งเสริม พัฒนำ กำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
 22. งำนส่งเสริม พัฒนำ ควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้และนิสัยรักกำรอ่ำน 
 23. งำนส่งเสริม พัฒนำ ห้องสมุดโรงเรียน 
 24. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
 25. งำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่ “ โรงเรียน
ประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน)”  
 26. งำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่ “โรงเรียน
ขนำดเล็ก” 
 27. งำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่ “โรงเรียน
คุณธรรม/ โรงเรียนวิถีพุทธ”  
 28. งำนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 29. งำนพัฒนำทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย (โครงกำรบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย) 
 30. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
 31. งำนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 32. งำนยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
 33. งำนส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร (STEM Education) 
 34. โครงกำรใช้สื่อ 60 พรรษำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ 
 35. โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
 36. ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ของ สพฐ. 
 37. ตัวชี้วัดกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 38. ตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 39. ฯลฯ 
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ทิศทางการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ปีงบประมำณ 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ได้วิเครำะห์นโยบำย
และจุดเน้นกำรนิเทศระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยสรุปเรื่องที่ต้อง
ด ำเนินกำรนิเทศร่วมกัน ดังต่อไปนี้  

1. กำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 
2. กำรอ่ำนออกเขียนได้ 
3. กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
4. กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อกำรสอนทำงไกล  
5. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
6. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
7. กำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศ 
8. กำรจัดกำรเรียนรู้โรงเรียนในโครงกำรพิเศษ ได้แก่ 

-  โรงเรียนพัฒนำทักษะกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์(บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย) 
-  โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
-  โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
-  โรงเรียนจัดกำรศึกษำพิเศษเรียนรวม 
-  โรงเรียนเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ(โรงเรียนสุจริต) 
-  โรงเรียนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  โรงเรียนประชำรัฐ 
-  โรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ตำมแนว สสวท (STEM) 
-  โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ (กพด) 
-  โรงเรียนในโครงกำรพิเศษอ่ืนๆ 

 
คุณภาพที่ต้องการ        
1. โรงเรียนมีกำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ในพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ 
2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ร้อยละ 90 
3. ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ 21 ได้อย่ำง

มีคุณภำพ 
4. โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรใช้สื่อกำรสอนทำงไกลเหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน  
5. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 3 
6. โรงเรียนทุกโรงมีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีเข้มแข็ง 
7. โรงเรียนทุกโรงมีระบบกำรนิเทศภำยในที่เข้มแข็งและส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
8. โรงเรียนในโครงกำรพิเศษจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 



                                                            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         - 40 - 
 

 

กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ได้ใช้รูปแบบกำรนิเทศเพ่ือขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ APDSE Model เป็นรูปแบบหลักในกำรขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้งระบบ ได้แก่ ระบบบริหำรจัดกำร ระบบกำรเรียนกำรสอน และระบบกำรนิเทศภำยใน  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์ของรูปแบบการนิเทศการศึกษา  
รูปแบบ APDSE Model หมำยถึง รูปแบบกำรขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 ที่ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  
1) กำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำน (A – Analying)  
    เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลผลกำรสอบ O-NET, NT ,RT ข้อมูลผลกำรสอบ

กำรอ่ำนและกำรเขียน รวมถึงสภำพปัญหำและบริบทของโรงเรียนในเครือข่ำย 
2) กำรวำงแผนกำรนิเทศ (P – Planing) 
    เป็นกำรน ำข้อมูลจำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำน รวมถึงสภำพปัญหำและบริบทของโรงเรียน

ในเครือข่ำยมำวำงแผนกำรนิเทศ โดยกำรท ำแผนกำรนิเทศ ปฏิทินกำรนิเทศ และเครื่องมือกำรนิเทศ 
รวมทั้งแจ้งปฏิทินกำรนิเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

3) กำรลงมือปฏิบัติกำรนิเทศ (D -Doing) 
    เป็นกำรลงมือปฏิบัติกำรนิเทศโรงเรียนในเครือข่ำยตำมแผนกำรนิเทศท่ีก ำหนดไว้ 
4) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (S- Sharing)  
    เป็นกำรน ำผลกำรนิเทศของโรงเรียนในแต่ละเครือข่ำย มำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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5) กำรประเมินผลกำรนิเทศ (E – Evaluating)  
    เป็นกำรประเมินผลกำรนิเทศ พร้อมทั้งสรุปรำยงำนกำรนิเทศ ตำมเครื่องมือนิเทศที่ก ำหนด ทั้ง

เชิงปริมำณและคุณภำพ อำจแนบรูปภำพหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
แผนงาน/โครงการของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ที ่ ชื่อโครงการ 

1 การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการ 

  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีงบประมาณ 2565 

2 บูรณาการความร่วมมือเพ่ือเร่งรัดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

  (ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยสร้างเสริมระบบประกันคุณภาพ) 

3 โครงการศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงนวัตกรรมของผู้เรียน 

  โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (บูรณาการพหุปัญญา) ปีงบประมาณ 2565 

4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และพัฒนา 

  สมรรถนะการอ่านขั้นสูง ปีงบประมาณ 2565 

5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

  การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

6  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายการศึกษา 

7 การพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีใหม่ 

8 การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลเพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและประเมิน 

  พัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

  พุทธศักราช 2560 ให้กับครูผู้สอนในระดับปฐม 

10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

11 การพัฒนาคุณภาพนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

12 โครงการแบ่งปันสื่อการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

13 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

  ในศตวรรษท่ี 21 (3 RBC) 
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ตอนที่ 4 
เครื่องมือการนิเทศ 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
โดยใช้รูปแบบการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา APDSE Model เป็นรูปแบบหลักใน
การขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน 
และระบบการนิเทศภายใน มีเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ ดังนี้ 

 
แบบติดตาม  ตรวจสอบประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 

การบริหารงานวิชาการ (40) 
 
ท่ี 

 
องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

 
คะแนน 

บันทึกร่องรอย / 
เอกสาร / 
หลักฐาน 

1. การพัฒนาหลักสูตร ( 10 คะแนน) ไม่มีการด าเนินการ ได้ 0 
มี 1 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
มี 2 ข้อ ได้ 5 คะแนน 
มี 3 ข้อ ได้ 6 คะแนน 
มี 4 ข้อ ได้ 7 คะแนน 
มี 5 ข้อ ได้ 8 คะแนน 
มี 6 ข้อ ได้ 9 คะแนน 
มี 7 ข้อ ได้ 10 คะแนน 

10  
1.1 มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
1.3 มีการจัดท าหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม 
1.4 มีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรท่ี
มีความสอดคล้องกับตารางเรียน 
1.5 มีการจัดท าก าหนดการสอนท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
1.6 มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้เหมาะกับบริบทของ
สถานศึกษา 
1.7 มีการค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ 

2. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ( 10 
คะแนน) 

ไม่มีการด าเนินการ ได้ 0 
มี 1 ข้อ ได้ 1  คะแนน 
มี 2 ข้อ ได้ 2  คะแนน 
มี 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
มี 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
มี 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 
มี 6 ข้อ ได้ 6 คะแนน 

10  

2.1 มีการจัดท ามาตรฐานการศึกษา
ท้ังระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีครอบคลุมมาตรฐานท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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ท่ี 

 
องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

 
คะแนน 

บันทึกร่องรอย / 
เอกสาร / 
หลักฐาน 

 2.2 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบัน 

มี 7 ข้อ ได้ 7 คะแนน 
มี 8 ข้อ ได้ 8คะแนน 
มี 9 ข้อ ได้ 9  คะแนน 
มี 10 ข้อ ได้ 10 คะแนน 

 

2.3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท้ังระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี
เด่นชัด 

 

2.4 มีการก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นพิจารณารายมาตรฐานของ
แต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน 

2.5 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน 
2.6 มีการจัดท าโครงการ กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับโครงการ กิจกรรมท่ี
ก าหนดในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละปี 

2.7 มีเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
2.8 มีปฏิทินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม โครงการ กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2.9 มีการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปีตามรูปแบบท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
2.10 มีการรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี ต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและสาธารณชน 



                                                            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         - 44 - 
 

 

 
ท่ี 

 
องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

 
คะแนน 

บันทึกร่องรอย / 
เอกสาร / 
หลักฐาน 

3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
( 10 คะแนน) 

ไม่มีการด าเนินการ ได้ 0 
มี 1 ข้อ ได้ 1  คะแนน 
มี 2 ข้อ ได้ 2  คะแนน 
มี 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
มี 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
มี 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน 
มี 6 ข้อ ได้ 6 คะแนน 
มี 7 ข้อ ได้ 7 คะแนน 
มี 8 ข้อ ได้ 8คะแนน 
มี 9 ข้อ ได้ 9  คะแนน 
มี 10 ข้อ ได้ 10 
คะแนน 

10  

3.1 มีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2 มีการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ันโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.3 มีการบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
3.4 มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
3.5 มีการวัดผลประเมินผลท่ี
สอดคล้องกับคู่มือการวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษา  
3.6 มีการส่งเสริมการจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.7 มีรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
3.8 มีการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการนิเทศท่ีก าหนด 

3.9 มีกิจกรรม PLC 
3.10 มีการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค านวณ 

4. กิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการ 
 ( 10 คะแนน) 

ไม่มีการด าเนินการ ได้ 0 
มี 1 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
มี 2 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
มี 3 ข้อ ได้ 6 คะแนน 
มี 4 ข้อ ได้ 8 คะแนน 
มี 5 ข้อ ได้ 10 คะแนน 

  

4.1 มีการจัดกิจกรรมชุมนุมส่งเสริม
วิชาการ 
4.2 มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
บรรยากาศการเรียนรู้ 
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ท่ี 

 
องค์ประกอบ/ ตัวชี้วัด 

 
เกณฑ์การพิจารณา 

 
คะแนน 

บันทึกร่องรอย / 
เอกสาร / 
หลักฐาน 

 4.3 มีการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทาง
วิชาการ 

 

4.4 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.5 มีการให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน  

 

งานบริหารงบประมาณ (20) 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน บันทึกรองรอย
เอกสาร/พิจารณา 

1 การวางแผนการใช้งบประมาณ 
-มีแผนงบประมาณ 
-มีการใช้จ่ายตามแผน 
-มีการตรวจสอบติดตาม 
-มีส่วนรวมในการวางแผน 
 

ไม่มี           
มี 1             
มี  2                
มี 3                  
มี  4              
 

0 
1 
2 
3 
4 

-แผนงบประมาณ 
-มีบันทึกการรจ่าย
งบประมาณ 
-เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
-รายงานโครงการ 
-บันทึกการประชุม 
 

2 มีการจัดท าบัญชีทางการเงินถูกต้อง
สมบูรณ์ ครบถ้วน 
-มีการจัดท าบัญชีเงินคงเหลือ
ประจ าวัน ทะเบียนคุมเงินประเภท
ต่างๆ 
-มีการควบคุมการรับจ่ายเงินและการ
เก็บรักษาเงินถูกต้อง 

ไม่มี  
มี 1    
มี 2     

0 
2 
4 

-เอกสารท าเบียนคุม
ต่างๆ 
-รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 
-สมุดบัญชี 
-ค าส่ังทางการเงิน 
-ใบเสร็จรับเงิน 

3 การด าเนินงานพัสดุ 
-มีความจัดหาพัสดุ 
-มีการลงทะเบียนควบคุมพัสดุถูกต้อง 
-มีค าส่ังพัสดุ 
-มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ไม่มี     
มี  1      
มี  2 
มี  3 
มี  4 

0 
1 
2 
3 
4 

-เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
-ท าเบียนคุมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 
-ค าส่ังทางพัสดุ 
-รายงานการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี
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ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน บันทึกรองรอย
เอกสาร/พิจารณา 

4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษา 
-มีแบบแผนระดมทุน 
-มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
-มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ไม่มี     
มี  1      
มี  2 
มี  3 
 

0 
1 
2 
3 

-แผนงานโครงการ 
-ข้อมูลสานสนเทศ 
-ประกาศเกียรติคุณ 
-เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 

 

งานบริหารงานบุคคล (20 คะแนน) 

ท่ี อง์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจาณา คะแนน บันทึกร่องรอย/ 
หลักฐาน 

1 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ทางวิชาชีพ 

10  

 1.1 มีแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากรท่ีหลากหลาย
สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินงาน  4 ข้อ 
- มีการด าเนินงาน  3 ข้อ 
- มีการด าเนินงาน  2 ข้อ 
- มีการด าเนินงาน  1 ข้อ 
- ไม่มีการด าเนินงาน 
 

10 
8 
6 
5 
0 

 

1.2 มีแผนพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากร ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
1.3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
1.4 มีการติดตามประเมินผลการ
พัฒนา โดยครูและบุคลากรมีการ
รายงานผลการพัฒนาร้อยละ 80    
ขึ้นไป 

2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10  
 2.1 มีแผนงานโครงการ หรือ

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย 
จรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน 

- มีการด าเนินงาน  3 ข้อ 
- มีการด าเนินงาน  2 ข้อ 
- มีการด าเนินงาน  1 ข้อ 
- ไม่มีการด าเนินงาน 

10 
7 
5 
0 

 

2.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไม่ถูก
ร้องเรียนหรือถูกร้องเรียนแต่มีการ
ตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีข้อมูล
ความผิดคิดเป็นเรื่องร้องเรียนร้อย
ละ 0 
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ท่ี อง์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจาณา คะแนน บันทึกร่องรอย/ 
หลักฐาน 

2.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 

งานด้านการบริหารงานทั่วไป (10) 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน บันทึกร่องรอย
เอกสารหลักฐาน 

1.การจัดท า
ระบบและ
เครือข่าย
ข้อมูล
สารสนเทศ 

1.การจัดข้อมูลสารสนเทศ 
2.จัดระบบข้อมูลสถานศึกษา
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูล
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.จัดระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศเช่ือมโยงกับ
สถานศึกษาอื่น  เขตพื้นท่ี
การศึกษา  และส่วนกลาง 
4.ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร  การบริการและการ
ประชาสัมพันธ์ 
5.ประเมินและการ
ประสานงานระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุง
พัฒนาเป็นระยะ ๆ 

พิจารณาจากการ
ด าเนินงานดังนี ้
-ไม่มีการด าเนินงาน  
-ด าเนินงาน 1 ข้อ 
-ด าเนินงาน 2 ข้อ 
-ด าเนินงาน 3 ข้อ 
-ด าเนินงาน 4 ข้อ 
-ด าเนินงาน  5 ข้อ 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

 

2.งาน
เทคโนโลยี
ทาง
การศึกษา 
 
 
 
 
 

1.วางแผนก าหนดนโยบายและ
แนวทางการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้
ในการบริหาร 
2.ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
3.การอบรม พัฒนาบุคลากรให้
มีทักษะในการผลิตรวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยีการศึกษา 

พิจารณาจากการ
ด าเนินงานดังนี ้
-ไม่มีการด าเนินงาน  
-ด าเนินงาน 1 ข้อ 
-ด าเนินงาน 2 ข้อ 
-ด าเนินงาน 3 ข้อ 
-ด าเนินงาน 4 ข้อ 
-ด าเนินงาน  5 ข้อ 
 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
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ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน บันทึกร่องรอย
เอกสารหลักฐาน 

 
 

4.บุคลากรน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
และพัฒนาจากการศึกษา 
5.ติดตามประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

3.การดูแล
อาคาร
สถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม 

1.มีการก าหนดแนวทาง วาง
แผนการบริหารจัดการอาคาร
สถานท่ีและสภาพแลดล้อมของ
โรงเรียน หรือจัดท าผังบริเวณ
โรงเรียน 
2.มีการดูแลและพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง
ปลอดภัยเหมาะสมท่ีจะใช้
ประโยชน์ 
3.มีการติดตามและตรวจสอบ
การใช้อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู ้
4.มีการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
5.มีการสรุปประเมินผลและ
รายงานการใช้อาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

พิจารณาจากการ
ด าเนินงานดังนี ้
-ไม่มีการด าเนินงาน 
-มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 5 ข้อ 
 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

 

4.การจัด
บรรยากาศ
ในอาคาร
เรียน 

1.มีการตกแต่งท่ีสวยงามและ
เป็นระเบียบ 
2.ประตู  หน้าต่างอยู่ในสภาพ
ดีมีอุปกรณ์ยึดมั่นคง 
3.มีแสงสว่างเพียงพอระบบ
ไฟฟ้าอยู่ในสภาพเรียบร้อยและ
ใช้การได้ดี 
4.มีการดูแลสภาพสีของอาคาร
ให้อยู่ในสภาพท่ีสะอาดสวยงาม 

พิจารณาจากการ
ด าเนินงานดังนี ้
-ไม่มีการด าเนินงาน  
-ด าเนินงาน 1 ข้อ 1 
-ด าเนินงาน 2 ข้อ 2 
-ด าเนินงาน 3 ข้อ 3 
-ด าเนินงาน 4 ข้อ 4 
-ด าเนินงาน  5 ข้อ 5 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
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5.มีป้ายช่ือบอก อาคาร และ
ห้องต่าง ๆ 

5.การจัด
ห้องเรียน/
ห้องพิเศษ 

1.มีระเบียบ  ข้อบังคับ  แนว
ปฏิบัติการใช้ห้องเรียน/ห้อง
พิเศษ 
2.มีตารางเรียน (ตารางสอน) 
ตารางการใช้ห้องเรียน/ห้อง
พิเศษ 
3.มีป้ายนิเทศเพื่อการเรียนรู้ 
เป็นไปตามข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
4.มีเครื่องอ านวยความสะดวก
ตามความจ าเป็นของ
ห้องเรียน/ห้องพิเศษ  เช่น  พัด
ลม  คอมพิวเตอร์  ส่ือต่าง ๆ 
5.มีการประเมินความพึงพอใจ 
การจัดการห้องเรียน /ห้อง
พิเศษและมีการน าไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

พิจารณาจากการ
ด าเนินงานดังนี ้
-ไม่มีการด าเนินงาน 
-มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 5 ข้อ 
 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

 

6.งาน
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

1.มีการก าหนดโครงสร้างงาน
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.มีการก าหนดขอบข่าย/
ระเบียบ/แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามโครงสร้างงาน
แนวทางการจัดกิจกรรมเพี่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหารยาเสพติด 
3.มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ 
4.มีการด าเนินงานจัดกิจกรรม
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  อย่างรอบด้าน 

พิจารณาจากการ
ด าเนินงานดังนี ้
-ไม่มีการด าเนินงาน  
-ด าเนินงาน 1 ข้อ 
-ด าเนินงาน 2 ข้อ 
-ด าเนินงาน 3 ข้อ 
-ด าเนินงาน 4 ข้อ 
-ด าเนินงาน  5 ข้อ 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
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5.มีการนิเทศก ากับติดตาม 
และประเมินผล งานป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อ
น าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

7.งาน
ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.มีแผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
2.มีการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
3.มีการด าเนินการด้วยการมี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
4.ผลการด าเนินงานมี
ประสิทธิผล/ผลงานปรากฏชัด
นักเรียนส่วนใหญ่มีการพฒันา
คุณภาพอย่างรอบด้านดีขึ้น 
5.มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม
และประเมินผลงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพนักเรียน
เผ่ือน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

พิจารณาจากการ
ด าเนินงานดังนี ้
-ไม่มีการด าเนินงาน  
-ด าเนินงาน 1 ข้อ 
-ด าเนินงาน 2 ข้อ 
-ด าเนินงาน 3 ข้อ 
-ด าเนินงาน 4 ข้อ 
-ด าเนินงาน  5 ข้อ 
 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

 

8. การ
ส่งเสริม
พัฒนาด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1. มีแผน/โครงการ/งาน/
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
2. มีการด าเนินการตามแผน/
โครงการ/งาน/กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.มีการด าเนินการด้วยการมี
ส่วนร่วมอย่างหลากหลาย 

พิจารณาจากการ
ด าเนินงานดังนี ้
-ไม่มีการด าเนินงาน  
-ด าเนินงาน 1 ข้อ 
-ด าเนินงาน 2 ข้อ 
-ด าเนินงาน 3 ข้อ 
-ด าเนินงาน 4 ข้อ 
-ด าเนินงาน  5 ข้อ 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
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4. มีการนิเทศก ากับติดตาม
และประเมินผลงาน ส่งเสริม
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียนและน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5.ผลการด าเนินการมี
ประสิทธิผล นักเรียนมากกว่า
ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมท่ีดี
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

9.งาน
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย 

1.มีแผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรมส่งเสริมงานสุขภาพ
อนามัย 
2.มีการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรมส่งเสริมอนามัย 
3.มีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย
เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
4.มีการประสานงานการ
ด าเนินในการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอและส่งต่อไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5.การนิเทศ ก ากับติดตามและ
ประเมินผลงานส่งเสริมงาน
สุขภาพอนามัยเพื่อน าไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 
 
 

พิจารณาจากการ
ด าเนินงานดังนี ้
-ไม่มีการด าเนินงาน  
-ด าเนินงาน 1 ข้อ 
-ด าเนินงาน 2 ข้อ 
-ด าเนินงาน 3 ข้อ 
-ด าเนินงาน 4 ข้อ 
-ด าเนินงาน  5 ข้อ 
 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

 

10. งาน
สร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชนและ

1. มีการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและภาคี
เครือข่ายทางการศึกษา 
2. มีแผนงาน/โครงการ/งาน/
กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์

พิจารณาจากการ
ด าเนินงานดังนี ้
-ไม่มีการด าเนินงาน  
-ด าเนินงาน 1 ข้อ 
-ด าเนินงาน 2 ข้อ 
-ด าเนินงาน 3 ข้อ 

 
 

0 
1 
2 
3 
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ภาคี
เครือข่ายทาง
การศึกษา 

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
3.มีการด าเนินการแบบมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานองค์กร
ชุมชนและภาคีเครือข่ายทาง
การศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
4. มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
5.มีการประเมินผลและน าผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุง
พัฒนางานสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

-ด าเนินงาน 4 ข้อ 
-ด าเนินงาน  5 ข้อ 
 

4 
5 

11.การระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

1.มีการประชุมวางแผนร่วมกับ
ชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.มีการจัดท าโครงการร่วมกับ
ชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
3.มีสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเป็น
แหล่งสนับสนุนในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา 
4.มีการขอความร่วมมือ 
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชนได้ทราบอย่างท่ัวถึง 
5.มีกิจกรรมหรือวิธีการท่ี
หลากหลายในการขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบาล 
บุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 

พิจารณาจากการ
ด าเนินงานดังนี ้
-ไม่มีการด าเนินงาน 
-มีการด าเนินงาน 1 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 2 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 3 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 
-มีการด าเนินงาน 5 ข้อ 
 

 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
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สถาบันศาสนา และสถาน
ประกอบการ 

 

การน านโยบายสู่การปฏิบัติ (10) 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน บันทึกร่องรอย 
เอกสาร/หลักฐาน 

 การน านโยบายสู่การปฏิบัติ    
1 โรงเรียนมีการด าเนินการ

ตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โรงเรียนมีการด าเนินการ
ตามจุดเน้นของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ ใน 
6 จุดเน้น คือ 

- ไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ในการด าเนินการตามนโยบายของ 
สพฐ.  
- มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใน
การด าเนินการตามนโยบายของ 
สพฐ. 
- มีการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม ในการด าเนินการตาม
แผนงานตามนโยบายของ สพฐ. 
- มีการสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใน
การด าเนินการตามนโยบายของ 
สพฐ. 
- มีการน าผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใน
การด าเนินการตามนโยบายของ 
สพฐ. ไปวางแผนด าเนินงาน เพื่อ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
ในการด าเนินงาน 
- ผลการด าเนินงานเป็นแบบอย่างได้ 
- ไม่มีการด าเนินงาน หรือมี

การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ จ านวน 1 
จุดเน้น 

0 คะแนน 
 
 

1 คะแนน 
 
 

2 คะแนน 
 
 

3 คะแนน 
 
 
 

4 คะแนน 
 
 
 
 
 

5 คะแนน 
0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 

- แผนงาน/โครงการ 
- ภาพถ่าย 
- เอกสารรายงานผล 
- บันทึกการประชุม 
- ฯลฯ 



                                                            แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         - 54 - 
 

 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน บันทึกร่องรอย 
เอกสาร/หลักฐาน 

-สร้างโรงเรียนคุณธรรม                      
-น าสู่คุณภาพการศึกษา 
-พัฒนาภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี         
-สร้างวิถีการท างาน  
-สืบสานความมั่นคงต่อ
สถาบัน                        
-สร้างสรรค์ไทยนิยม 
 

- มีการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพฒันา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
๒ จ านวน 2-3 จุดเน้น 
- มีการด าเนินงาน/

โครงการ/กิจกรรม เพื่อพฒันา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
๒ จ านวน 4-6 จุดเน้น 
- มีการด าเนินงาน/

โครงการ/กิจกรรม เพื่อพฒันา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
๒ ครบท้ัง 6 จุดเน้น และมีผลการ
ด าเนินงานเป็นแบบอย่างได้อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 

2 คะแนน 
 
 
 
 
 

4 คะแนน 
 
 
 
 
 

5 คะแนน 
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bb~'l.h'l1'U

<t., .,
~'UB~~~5A1~~~~~~1~

~'UB~n~a~5 ~\'IItI.'UA.2•

I .c:t QI .Q.

~'U1a~1'U~~'U~~"l1B'U

eji''Ue:J~"l1v'U1fl~~n1~
'IJ

tJ~uL.J'a~~.J1 ru 2565

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

1. ~~nn1~bb~~b~~~~

~llJ'W1C1U1C1'1JeJ~ ~~beJn L.J'a~CI'Vl5 ~'W'VlfleJ'lll 'W1C1n1';jlJ'W~~ "(9) ~lU~ (9) b~b~CI'W~rufl1~"q ... q

; ~ btJ 'W'W1C1u 1 CI~ a eJ l?11'u flU 191 n~ 11~ 11 "~~hj~~1~ 'a11oV1 ~Vl tl e " 11?1CI~ ~ b"r 'Wn 1 'ai ~ 'W11 'a~ b~CI'Wq

bfll?1~lllJ bVll bViCllJbb~~meJU~ ~mtlL.J 'a~ b'Vll'ilbvl eJ~1?1~lllJ bVl~ eJlJJ 11il1'Wtl1'a~1?1tl1'a~m~l'lleJ~L.J'a~ b'Vll'il11?1CIij
q

h~b~CI'WbtJ'WI'il'W~nm~'1JeJ~'lllJ'll'W btJ'U~'Ubbuu h~b~CI'U~ij~rufl1~ ijm1lJ~~eJlJ 1'Wtl1'a~I?1tl1'ab~CI'W tl116'feJ'W ij
'IJ q q

bb~~ ~lllJ6'f llJ 11~ 1 'Um su ~Vl11~ 1?1tl1 'a1Viij ~ ru f11~ 6'f~1~ rn 'aij ~l 'U~llJ 1'U tl1 'a~ ~ b6'f~lJ bb~~ 6'fi!u 6'f'U'Uq q

m~ul'Utl1'aU~Vl1'atl1'a~I?1tl1'a6'fm'U~m~1'1JeJ~beJn'll'U U1'U 11?11';j b~b~CI'U bvlm~~'U1~\~CI'U ;~~mtJ'U... 'IJ

Vltl nL.J1~fl'UflU'lllJ'll'W11 11~ b~CI'U~rufl1~ bVl~l.n"il~~~ b6'f~lJbb~~6'fi!u 6'f'U'W1Vii! m~CI'W11il1'U~11lJ~ m~Ul 'Utl11
q 'I 'I 'U

bb~~~n~~~~l bU'U~eJtl1'a51'a ~~'U ~l'a~"i1i ~1 'Utl11b u'U~~ bijeJ~~~'1JeJ~L.J'a~ b'Vll'il~~ eJl?1"il'UbtJ'UI'il'U~'allJVl~eJ bU'U'IJ

bbVl~~tl1'ab~CI'U~'lleJ~'lllJ'll'W 1Vi'lllJ'll'Uij~l'W~llJ bb~~ bfll?1m1lJ~~n btJ'Wb~1'1J eJ~ 6'f1'l~~lllJ b~eJ&t'Ubb~~I'il1''Vl'B11'U
'U 'I 'I 'U

tl11~~'U1~rufl1~'1JeJ~ 1 'a~b~CI'W1'Utl1'a~~u~1Vlm'UbOV1lJ1b~CI'U 'I111L.J~tl11~1?1~11i~ltJ'1JeJ~~L.J n~1eJ~ 1 'a~b~CI'U
q q 'U 'U

bb~~'lllJ'll'W ~llJ n'W~1?1fl"ilm1lJ'Vl1~tl11~ n~l~ btJ'UL.J'a~1C1'll11 b~eJlJ 1C1~~lllJ61lJi'U 5flU'lllJ'll'U 11ileJ~1~~ m ~eJ~
q q

bb~~ij'\.J1~~'VlBfI1~ 11?1C11'WtJ~U'\.J1~lJ1ru 2562 ~~b~lJ~lbti'Wtl11-iTUb~~eJ'U 1'U1 'a~b~CI'UL.J1~~lJ~n~1 'a~~U~lU~

neJ'U bb~~tJ~UL.J1~lJ1ru 2563 i~'U11L.J~b~b~CI'U~'Bt.JlJ~n~1 1~~m)lbfleJ b~b~CI'U~'U~~bl'il~ (Stand
'IJ
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tl1'jl~ EJ1'W.ff'Wb~EJ'W;~v111~EJfl'j~rf€!'W ~€111 bu'W~1'Wl~ EJ~b~mJ'j~ 1EJ"1J'W1~EJ~'j~~€!tl1'j'1il EJb'V1~€!~~~ ~

b~EJ'W'jllJ~~lh.h~ 1EJ"1Jt1'V11~e)mJ1 'W tl1'j 1 ib ~:Wl'Vl EJ~1'W~'V1~m.h~f1€!'U tl1'j~~1'jru1fll1lJ~fll1:W"1J€!'U~1~ 1 bb~

~~dUru'V11~~1fi'ru~rf~~€! fl'j~~'lJ1~fll1:W~fll1lJbi11~ 1'W b~€!~'j~ biJEJ'U151~ EJ1~ EJ~1 f1rf,f11~uru'V11~bn~~'W 1'W
QJ ClJ q \J \J QJ

tl1'jrf€!'Wbb~~f11'j'Vhl~ EJ'lJ€!~fl'j,h'W 1'V1ru1~ilm1lJ~ fll1:W bi11~ 1'Wtl1'jV111~ EJbb~~ ?l~11tl1'jvl11~EJ bU'Wb~€!\IEJ1f1~ " ~
1~ EJiltl1'j~~n~ fl'j'j:W tl1'j b~EJ'Wmsauuue ~tl1'jvl1i~ uu'U'UbbEJf1~1'W iltl1'jvl1 n~m'jlJ tl1'jbn'Ui €!:W~f11'j 1~ EJ~

bu'W1fl'j~f11'jbu~1~n~vl11 tXb~mlm hJ n'Uf11'jvl1i~EJ b1m~erViI'l11tXtl1'jrf€!'W~~U€!EJ~~ vl11 tXf11'jb~EJ'Wmsaeu
1'W~1 ~'\J 'j~"il11'W 1~-r'U ~~ n'j~'Vl'U fl 'jvl1 msaeu 1~1~ b~ :W~~'Wbu'W b~€!~'\Jn~~f1611111 fl'jvl1 m 'ji~ EJ~1'Wrf €!'W~ ~~ ~

~~~'W'lJ€!~n~m'jlJf11'jl~EJ vl11tX~1'Wl~EJ1 'W.ff'Wb~m.Jthrf'W 1~ bU'W'W1~ m'jlJ~~~'1il EJ bbnUtlJ'V111'W.ff'Wb~EJ'Wil

'V1~f1tl1'jbb~~15tl1'j~ b~€! ~€! tl1'j~\9lI'W 1 tl1'j b~EJ'Wtl1'jrf€!'W'lJ€!~m 1~ EJ1tXfl 'j1~ b~EJ'W~~1n ilseau f11'jclbb~~ ms~ ~ ~

'\J5tr~~~~'lJm~'Wb€!~ ~1'Wi~EJ b~€!~\9lI'W1f11'j b~EJ'W~~~1~~~vl11m~tl1'j~~ brf~:Wf11'j~~vl1~1'Wi~EJ 1'W.ff'Wb~EJ'W1~ EJ

1i bb'Wl?l~ bb~~'V1~f1 f11'j'lJ€!~f11'jvl11~m"1l~'\J fhJ~f11'j e)'W~~vl11 tXfl'j 1~'j€!'U~~~ bd €I 'V111"1J1msua ~i5f11'j~ ~ ~

~ ~ f11'j b~EJ'Wtl1 'jrf€!'W~rf€!~ fl~€!~ n'U tl1'j b'\J~ EJ'Wbb'\J~ ~'lJ€!~~~fl:W bb~~ b'Vlfl1 'W1~~ m:w bb'Wl'Vl1~'lJ €!~tl1'j~\9lI 'W1

~ b~EJ'W1tXbu'W1'\J~1:W~~~~'V1:W1EJ~lPi'm tl1'j'lJ€!~'V1~ f1rf~'j'U q q 'U

" ,
~1'l! f1~1'Wb'lJ~~'W Vif11 'j~ m~f1'\J 'j~ ~:W~ f1'\~1'Wfl'jI'l1~5'j'jm1"1J b'lJ~ 2 ~ ~~ \9lI'W1fl rufl1~ f11 'j~ f1'\~f1m:w, ,

'W1EJ'U1EJ~~f16111 'jl:wfi~'W 1EJ'U1EJf11'j~~ f11'j~m~n ~1:Wl~m((I'l1t1'lJ€!~~~'V11~'Wml'l1~5'j'j:W'j1"1J ~il~~ bU'Wtl1'j,

b~EJ'W~"1JlJ"1J'Wbb~ ~ f11'j~ ~ fl1'j111 'Wbrf~:Wb~ f1 b~ €!1Vi\n ~ f11 'j b~EJ'W~~ ~ €I ~ ~1 ~ ~ €I 'Urf'W€!~'W1EJ'U1 EJ'lJ€I ~~ , ~

m~'Vl'jl~~mn5tl1'j 1~~~vl11fl'j~f11'jtl1'j~\9lI'W1fll1:Wrf1:W1'j~~1'W tl1'ji~ EJ1 'W.ff'Wb~EJ'W'lJ€!~fl~~rf€!'W1'W1'j~b~EJ'W

1fl'j~f11'j h~b~EJ'Wflrufl1~'\J'j~"il1~1'U~ ~\9lI'W1tl1'j b~EJ'Wtl1'jrf€!'W'lJ€!~~'Wb€!~ ~~~~ 1tX11f1b~EJ'W1~-r'U tl1'j~~brf~:W,

OJ tI d2.1~~"~fl.:lfl

2.1 b~€!~ \9lI'W1fl'j~ rf€!'W1 'W1 'j ~ b~EJ'W1fl 'j ~ f11'j 1 'j~ b~EJ'Wfl ru f11~'\J 'j~"il1~ 1'U~ 1 tXilfll1:W~~ f11j~ bb~~cucu , cu

fll1:Wrf1:W1'j~ ~1'Wf11'jl ~ EJb~€!~\9),j'W1m~'Ul'W f11'j b~EJ'Wf11'jrf €!'W

2.2 b~€!'1il EJb'V1~€! bb~~fh n'U ~~~1lJ~\9lI'W 1fl'j~rf€!'W 1 'W1'j~ b~EJ'W1fl'j~tl1 'j1 'j~b~EJ'Wflrufl1~'\J'j~"il1~1'U ~~~ ,
1tXil~ f11j~ bb~~m1:Wrf1lJ1 'j~~1'W tl1'ji ~ EJb~ €!~ \9lI'W1m~'Ul'W tl1'j b~EJ'Wf11'jrf €!'W

2.3 b~ €I '\J 'j~ biJ'W~ ~ ~1'Wf11 'jl ~ tJ1 'W.ff'Wb~ tJ 'Wb~ €I ~ \9lI'W1 f1';j~'U 1 'Wf11 ';jb~EJ'Wf11 ';jrf €!'W'lJ€I ~ fl~ ~ rf €!'W1 'W

1'j~b~EJ'W1fl'j~tl1'j 1 'j~ b~EJ'Wflrufl1~'\J'j~"il1~1'U~,
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3. dhVlll1EJ

3.1 b~-:ltI~111ru

3.1.1 ~WJ'U1fl'j~?I€l'U 1'U1 'j-:Jb~tJ'U1fl'j-:Jf11'j 1 'j\l b~tJ'UflU.Lfll'V\flh~~;h~l'U(;'l~1'U1'U 46 1 'j-:Jb~tJ'U
'U'U q

d i/v 2.1 ~cv d Q..I d

l1fl1111~'Vlf1'l3~ bb(;'l~m111?11111 'j1l1?l1'Uf11'j1'<iltJb'\fIJ€l'\fIJWJ'U1m~'U1'Uf11'jb 'jtJ'U msaeu

3.1.2 tib'Vl~ n1n'U~1?l~111~WJ'U1fl'j~?I€l'U1 'U1 'j-:Jb~tJ'U1m-:Jm'j 1 'j-:Jb~tJ'Uflru.fl1'\fIJtI'j~~1~1'U(;'l
'U'U q

~1'U1'U 46 h\lb~tJ'U 1~~~f1'l3~bb(;'l~fl1111?11111'j1l~1'Uf11'jl-:5'tJb~€l~WJ'U1m~'U1'Um'jb~tJ'Uf11'j?l€l'U

3.1.3 fl1f1~l1bihvI111tJ ~€ltJ(;'l~ 80 ~~(;'l-:J1'Um'jl-:5'tJ 1 'U.rr'Ub~tJ'Ub~m~'WJ'U1m~'U1'Um'jb~tJ'U
'U q

m'j?l€l'U€l~l-:Jt!€ltJ 1 b~€l-:J~€ltJf11'j~f1'l31

3.2 b~-:lflru.fl1~

3.2.1 m~?I €l'U1 'U11-:Jb~tJ 'U1fl'j -:Jf11111-:Jb~tJ 'Uflru .fl1'\fIJ'lh~~1 ~ 1'U (;'l?I1111 'j1ib ~ tJ'U1fl'j -:J~1\1
'U 'U q

m'jvl11-:5'tJ 1 'U.rr'Ub~tJ'U1~
3.2.2 cl'1 tif1-:J1 'U b'IJ~ ~ 'U~ f111 ~ n'l31 b'IJ~ ~ 'UVi f11 'j ~ f1'l31 ~ 'j'lJ uu 'U f11 'j ti b'Vl~ ~ I?l ~ 111

'U

?Im'U~f1'l311 ~bnl?l'lJ'j~~'Vl~.fl1'\fIJ ua ~'lJ1~~'Vl~~ (;'l~-:J~'U

3.2.3 mf1~l1 bihvl111 tJ~~ (;'lf111'lJ1~ dJ'tN1 'Ul-:5'tJ1'U.rr'Ub~tJ'Ub~€l~WJ'U1 m~'U1'Um'jb~tJ'U ms
'U q

d
'Vl

l1m1fll1 2565f111€l'U'j11 b~\I'lJ~'IJ~ m'j b~€l~WJ'U1 m111?11111111 ~1'U

1. f11'jl-:5'tJ1 'U.rr'Ub~tJ'U'IJ€l\Im~?I€l'U 1'U11-:Jb~tJ'Uflru.fl1'\fIJ
'U'U q

2. tib'Vl~ n1n'U ~1?l~111~WJ'U1fl1111?11111'j1l~1'Uf1111-:5'tJ

1'U.rr'Ub~tJ'U'IJ€l-:Jfl1~?I€l'U1 'U1'j-:Jb~tJ'Uflru.fl1'\fIJ'lJ'j~~l~l'U(;'l
'U'U ,

1) -:5'l?lvl1fi~€lf11'jtib 'Vl~~WJ'U1m111?11111'j1l~1'Uf11'jl-:5'tJ bl1'l31tJ'U 2565
'U

1 'U.rr'Ub~tJ'U'IJ€l-:Jfl'j~?I€l'U
'U'U

2) tib'Vl~~1?l~111~(;'lm11711bti'U-:J1'U'IJ€l-:J11\1b~tJ'U

f1~11bihVl111 tJ,

iJlI'U1tJ'U 2565,
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d
'VI

m~th~biJ'U[:.J~\l1'U1~!:J1'U:rr'Ub~!:J'Ub~eJ~~'U1

3. m~tJl'Um~b~!:J'Um~~eJ'U 2565

5. .:I'Uth~~1W : bb[:.J'U\l1'U~'U~1'U~1'Um~~~'U1bb~~b~~~~~1\1~fW.fl1'V'JVl-rVm1m~'U~~tJ\ltJth~~1ru 'V'J.Pl.~ ,
2565 '<il1'Ul'U 51,350 tJ1Vl

d
'VI .:I'UU~~~1W ~------~------~--------~

~1t91€l'Ubb'VI'U~11oH~€la ~11~~ •

10,500

18,000

7,000

12,000

n"<ilnc5~~Vi1 m~eJtJ';i~b~\ltJiN~m';ib~eJ~~'U1

m1~~1~1';it1~1'Um';i1~!:J 1'U.ff'Ub~!:J'U'1JeJ\lfI';i~~eJ'U
""

1.
I I dI

fI1eJ1Vi1';il1\1(50 f1'Ux 35 tJ1Vl x 6 ~eJ) 10,500

I QJ d{
fI1eJ1Vi1';inm\ll'U (50 f1'Ux 120 tJ1Vl x 3 ~eJ)

1,050

1,800

18,000

7,000

12,000

1,050

1,800

2.
Q. .q Q, OQ.,lQ, QJ

n"<ilnii~'VI 2 m';i'UbVlPlmnu t91~~1~'V'J~'U1f111~~1~1';it1

~1'Uf11';i1~!:J1'U.ff'Ub~!:J'U'1JeJ\lfI';i~~eJ'Ul~!:Jf11';i'V'JtJn~~"" ,

1.

51,350 50,350 1,000

(50 f1'Ux 35 tJ1Vl x 4 ijeJ)

(50fl'U x 120 tJ1Vl x 2 ijeJ)

n51ni'nJ~ 3 f11';iU';i~biJ'U[:.J~\l1'U1~!:J1'U~'Ub~!:J'Ub~eJ~~~1

m~tJl'Uf11';ib~!:J'Um';i~eJ'U

d{
(15 f1'Ux 35 tJ1Vl x 2 ~eJ)

2.
I Q.I d{
f11eJ1Vi1';inm\ll'U (15 f1'Ux 120 tJ1Vl x 1 ~eJ)

3.

" "i1~.:I'UUi::~1W~.:I~'U
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d '" 1~j1l1fi1 1 1~j1l1fi1 2 1~j1l1fi1 3 1~j1l1fi1 4'VI m)n~jll j'JlI

1. '" d
1 m 'J"a'U'J"lJL<a~tJn'U1i m 'J"L~ a 28,500 28,500n~fljjll'VI - - -

oW\1lJ'U1f111lJi.'I1lJ1'J"t1Ji'1'Um'J"1'<ijtJ1'Ui'UL~tJ'U

II

"tJa~I"l'J"~i.'Ia'U
""

2. n~njjllVi 2 m'J"uL'VIPl f11n'U ~~~1lJoW\1lJ'U1 - - 19,000 - 19,000
"

1"l11lJi.'I1lJ1'J"t1Ji'1'Um'J"1'<ijtJ1'Ui'UL~ tJ'U"tJa~

1"l'J"~i.'Ia'U1'U1'J"~L~tJ'Ul"lrum~tJ'J"~~1~1'U~"" .
l~tJm'J"~'Ufl~lJ ~1'U1'U 2 I"l~~

3. n~njjll~ 3 m'J"tJ'J"~Lij'U~~~1'U1'<ij tJ1'Ui'U - - - 3,850 3,850

'" .. w '"L'J"tJ'UL~a~\1lJ'U1 m~'U1'U rns L'J"tJ'Urn 'J"i.'Ia'U

j'J1I.:I'U'th::1I1ru~.:I~'U - 28,500 19,000 3,850 51,350

6. ~~~~~ (Outputs)
6.1 ~atJ~~ 80 "tJa~I"l'J"~i.'Ia'U1'Uh~L~tJ'Ull"l'J"~m'J"h~L~tJ'Ul"lrum~tJ'J"~~1~1'U~ijI"l11lJ~

\.1\1 1:1 'tI

.... '"~\1lJ'U1m~'U1'U rrrs L'J"tJ'Um'J"i.'Ia'U

6.2 ~atJ~~ 80 "tJa~i.'Im'U~m~1'mJi'-r'Um'J"UL'VlPl~~~1lJfI11lJi.'I1lJ1'J"t1Ji'1'Um'J"1'<ijm~a

6.3 ~a ua~ 80 l"l~fl~lJ LthVllJ 1 tJij ~ a fl1'J"'\.h~ Lij'U~~~1'U1'<ijtJ1 'Ui'U L~tJ'U L~ aoW\1lJ'U1 n 'J"~'U1'U

m'J" L~tJ'Umsasu 1'Ui.'I1'J"~m'J"L~tJ'U~~-r'Ut:l~"lJa'Ua tJ1 'U'J"~~'U~1'U~'U1tl
" "

7. ~~~'V-l5(Outcomes)

7.1 m~i.'Ia'U 1'U1'J"~L~tJ'U11"l'J"~m'J"11~L~tJ'Ul"lrum~tJ1~~11'l1'U~i.'I1lJ11t1 L~tJ'Ulm~~1~~1'U1'<ijtJ 1'Ui'U"" .
L~tJ'UlJi' ~~ a~Iil'Ui.'I1lJ11m.hfl11lJ~~1Ji'-r'U 1tJ'\.h~tJ m11m'Um'J"oW\1lJ'U1m1L~tJ'Um1i.'1a'ULL~~m'J"vl11'<ijtJ 1'Ui'U" .
b~tJ'U1Ji'

7.2 "111 fl~1'Ub"tJ~~'U~ m'J"~ mn b"tJ~~'UVim'J"~m~'1ihtJbb'U'U m1Ub'Vl Pl~~~1lJm'J"~1 bil'U~1'UJi'1'Um'J"
"

1'<ijtJ1'Ui'UL~ tJ'U"tJa~i.'It11'U~mn1-U11~Lb~'UoW\1lJ'U1tJm~ ~'Ul"lrum~ fl1'J"~ fl'l31"tJa~i.'Im'U ~ fl'l311lX bi1~tJ1~~'Vl5m ~

bb~~tJ1~~'Vl5~~~~~'U

7.3 l"l'J"fl~lJLihVllJ1 tJij ~~ m1tJ 1~bij'U~1'U1'<ijtJ1'Ui'Ub~tJ'Ub~aoW\1lJ'U1m~'U1'Um'J"b~tJ'U msaou1'Ui.'I11~" .
m'J"b~tJ'U~~-r'Ut:l~"lJa'UatJ1 'U1~~'U~1'U~'U 1tJ

" "
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8.~~~~1~11~~1~~u
8.1 1'1~~~H)'Ul 'U1~~b~CJ'U11'1~~n1~ 1~~b~CJ'U1'1ru.fll~lh~"ill\9l1'U ~ii~l CJ~l'U n1~1~CJl 'Ui'Ub~CJ'U b~eJ

"" q
V QJ..:! q

CJm~~'U~~"'1JqVlDVll~fl1~b ~CJ'U

8.2 Pim~l-W bVlf4ln';~l,rfl~l'Ub "1J~~'U~ f11~Pimnii~'tJ u 'U'Uf11~-WbVlf4l~~~11Jfl1~~1 b-W'U~l'U~l'Uf11 ~1~ CJ1'U
"

. "
8.3 ,rm~CJ'Uii~~~1JqVl5Vll~f11~b~CJ'U~~6ff'U

.,;. f).~ ~L.1J.Le"n"
('Ul~eJ~~~1'1 ~~'H1Jd'Hl~)

Pim~n-WbVlf4ln'IJ1'U1 t1J fl1~-Wbf4l~

('U1CJ1~CJ 1mi'1Vlt)

~e:ll'UdCJfl1~fl~1J-WbVlf4l ~~~11J bb~~'tJ~~bij
" q

('U1CJ"''1l1~~~~ Vl~~VleJ~)
q

~eJ~~e:ll'UdCJfl1~~l,rfl~l'Ub"1J~~'U~fl1~Pifl~l'tJ~~tl1JPifl~l'UI'1~f4l~D~~1J~l'1l b"1J~2
"

('U1CJ"'~Vi'Uq

~e:ll'UdCJfl1~~l,rfl~l'Ub"1J~~'U~fl1~Pifl~l'tJ~~tl1JPifl~l'UI'1~f4l~D~~1J~l'1l b"1J~2
"
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bbeJ'IJ .:I1'IJ

'U1ru1f111f111lJ~"nJ~eJbYleJb~..:!-r~f111'U~Vi11~~ f111f1run TWuaein m~l'IJ~ . ~

f111~fl~l( tJm~~'U f1runTwfl 11~fl'\~11~tJ~~1..:!b~~lJ1~'U'U'l.h~tl'IJf1rum'W• •
rnu 1'lJb~eJ~~'lJ1f1rum'Wbb~~lJ1~1~1'IJf111~fl~1) tJ..:!'ULJ1~lJ1ru2565. ~

fl~tJ'VI5~ 3 tJm~~'Uf1rum'Wf111~fl~11 ~~eJ~f16leJ..:!tl'Uf111bLJ~tJ'lJbbLJ~..:!• •
1'IJPlm11~~ 21

-7JeJ5 f111~~'lJ11~'U'U'U~Vi11~~f111bb~~61":!b~~lJ1~'VIflm f161TU~611'IJ~1lJ•

fl~lJ'Wb'VIPl~~~llJ bb~~LJ1~bi3'IJ~~f111~~fl11~fl~1

~'WLJ.'lJf11Pl~D11lJ11"llb"iJ~2

'lJ1tJl~tJ 1m~'VI~ 'lJ1..:!eJ1eJ'IJ..:!1"l'W1VilJ1Vi11

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

bthVilJ1tJf111LJ5~LJf111~fl~11'IJ'VIm11~~~m ('W.Pl.2552 - 2561) *b-u'IJf111~~'lJ1flrum'Wbb~~

lJ1m;j1'IJf111~ fl~l rnsb~lJ leJf11~'VI1..:!f111~fl~1 ua ~f111b~tJ'IJ~ uae f11161..:!b~~lJf111~611'IJ~1lJ"iJeJ..:!'VInrn f1611'IJ~..:!d~ ~.
b~eJ1~f1'IJ1'VItJ1~b~tJ'IJ~~~eJ~~l~ eJ~1\I~f1rum'W eJ~1..:!11n~llJ f1rum'Wbb~~lJ1~1~1'IJfl11~fl~l btJ'IJ~..:!~l#lru~'VIfl~1tJ'U q q 01 ~ 'I

~~611'IJ1'lJfl11~~ fl11~ fl~l(9) eJ\I~1~Vi,rn ue ~~1 b'W'IJfl11'OJ'IJ'U11~~~1'IJ~~~ 1~'U'Ufl11LJ1~tl'IJf1rum'Wfl 11~ fl~l btJ'IJ•• •
fl~ 1fl~1#lru~'OJ~"li1tJ1'lJfl11~ ~'lJ1f1rum'W bb~~lJ1~1~1'IJfl11~fl~1"iJeJ..:!f1'IJ1'VItJ1~eJ~l\1~LJ1~~'VI6m'W ~\I,r'IJ 1'IJ'" . ~

, ' ,
~ Q Q QSI 0 c::t. I I .diI

Vi'IJ":!"iJeJ\Im~'U1'IJfl11'U1Vi11fl11Ii1fl~1'V1~eJ\I~1b'IJ'IJf111eJtJ1 \I~eJb'IJeJ..:!

~1,rfl..:!1'IJb"iJ~~'IJ~fl11~fl~lLJ1~t;)lJ~fl~1'IJmli1~D11lJ11"ll b"iJ~21~~lb'W'lJfl1161\1b~~lJ~,r'U~'IJ'IJ•

bb~~(9)eJ\I~~'lJ1~m~eJ\I1~bbn ~m'IJ~fl~l~-r'U fl11LJ1~bi3'IJmtJ'lJeJflbb6l1~~~fl11LJ1~bi3'IJ1'IJ"1~~'U'WeJ1i" bb~~

"1~~'ULJ-r'ULJ1\1" ~m'IJ~fl~1'OJ~(9)mLJ-r'ULJ1\1bbm"iJ1~tJ~~vl1 bb~'IJ~~'lJ1f1rum'W1~tJ~1'IJfl111bf111~l1 Base line• • •
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~.:I~'W~.:I~'W 1'W\hutJ';i~1J1flJ 2565 ~1't!n.:l1'WL"1J(9l~'W~f)1';iPlmntJ';i~t11JPlm~1'Wf1';i!3f~Li';i';i1J';i1"llL"1J(9l2 1~~n~1J.:I1'W

".:I LG'f~1J~00J'W1';i~'U'UtJ';i~n'WflflJi1TVm1';i Plm~1 ~.:Ifhvl'W~ 1~mfl';i.:lf)1';id~'Wq

'" tJ tf2. "J\Jlq ~~~~A

2.1 L~'El~00J'W1~'U~'Vl1';i1';i.:lb~~'WLL~:::fl';im~1'WG'fm'WPlm~n1'Wf)1';i~00J'W1f1flJm'Wf)1';iPln~1.x.:l';i:::'U'U';i'El.:l1''U
'IJ 'IJ q

f)1';itJ';i:::dj'Wf1flJm'Wm~1'W LL~~f)1';itJ';i:::Lil'Wf1flJm'Wm~'W'Eln
q q

, '

2.2 LYl'El"1l1~ L'Vl~'ElLL~:::n1n'U~ ~(9l11Jm';i'U~'Vl1 ';i~(?)m';iflflJm'W LL~:::1J1(9l';i~1'Wm';iPl n~1"1J'El.:lG'fm'WPlm~nViij
q '"

3. dh'Vl1J1£1

3.1 L;;~m1l1ru

3.1.1 ~00J'W1~'U~'Vl1';i1';i.:lL~~'WLL~:::fl';i~1''U~(?)"ll'El'U.:I1'WtJ';i:::n'Wflrum'Wm~1'WG'fm'WPln~1 Vi~~m';i
'U 'tI'U C!

tJ';i:::Lil'WflflJi1TrW1~'W'Elm'El'U~ ';i~~'Um';iPln~1~'W~'W~1'W ~ij~~m';itJ';i:::Lil'W "';i:::~'U'WeJ1orr" LL~::: "';i~~'UtJ-r'UtJ';i.:l"q .. q

"il1'W1'W10 m..f.:l1~~~v11 LL~'W~00J'W1flflJm'Wm';iPln~1';ieJ.:I-r'Um';i'l.h~Lil'WflflJm'Wm ~l'W"1J'El.:lG'fm'WPlmnq q

3.1.2 iiL'Vl!3fn1n'U~(?)(9l11Jm';i'U~'Vl1';i~~m';iflflJm'WLL~:::1J1(9l';i~1'Wm';iPln~1"1JeJ.:IG'fm'WPlm~1m:w
q '"

eJ1'Wm11''U1'El.:l~~f)11tJ1:::bil'Wflt1m1'Wm~'W'Eln 1eJ'U~ LLnG'fm'WPlm~1"il1'W1'W10 LL'IA.:I1~mtJ11'V'l~~"il1LtJ'WL~'Elm1q

3.2 L;;.:JflruI11W

3.2.1 ~'U~'Vl1111.:1L~~'WLL~:::fl1~1''U~(?)"ll'El'U.:I1'WtJ1:::n'WflflJm'Wm~1'WG'fm'WPln~1 ~~~ m1tJ1~ Lil'W
'U 'U'U q
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col
'VI

fl1~eJ'U~lJtJ~lliifl1'f~'~vl1bb~'Ul~\')J'U1flrum'V'lfl1~~fl~1 lJm11"1lJ2565

bbflL~.:Jb~~'U~~"'fl1~tJ~~biJ'Um~'UeJfl~eJ'U~~~",ij~",

fl1~tJ~~biJ'U1'U"~~~'U'V'IeJ1off"uae "~~~'UtJ~'UtJ~.:J",
1

.., ..,
fl1~Plfl~1"1Jm6'lm'UPlfl~1

2) eJ'U~lJ~WJ'U16'1lJ~~tl'U~i.Jl"lmm1'Ub~eJfl1~~WJ'U1~~'U'U mfl!)11"1lJ 2565

tJ~~n'Ul"lruJl1'V'1m~1'U"1Jm6'lm'U~fl~1,

2

6'lm'U~fl~11~~~'U&r.:Jn~

1)tJ~~~lJeJ'U~lJl"lru~fl~~lJfl1~~~~1lJ~~1~6'leJ'U,
2) I"lru~m~lJfl1~tJ~'U~fl1~~~mlJm1~6'leJ'Ui

6'lm'U~fl~11'U&r.:Jn~~~"'fl1~tJ~~biJ'Um~'UeJfl ~eJ'U~~

(:.mij~"'fl1~tJ~~biJ'U1'U"~~~'U'V'IeJ1off"uae "~~~'U

tJ~'UtJ~.:J",
3 Ub'VIPl f11f1'U~~mlJ~~'U'UtJ~~n'Uflrum'V'lm~1'U

6'lm'U~fl~1~11i~1'Ufl1~tJ~~biJ'U1'U~~~'U'V'IeJ10ff"'.:JlJ1

1) ~~vl1I"iijeJfl1~Ub'VIPlbb"'~~WJ'U1I"1rum'V'lfl1~~~~ ,

3) Ub'VIPl~~mlJ~"'fl1~~1bU'U.:J1'U"1JeJ.:J1~.:Jb~~'U

mllJb{h'VIlJ1~,

blJ~1~'U 2565

iJ'l'U1~'U 2565

mfl!)11"1lJ 2565

-------
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~.fi1. 2565 1il1'U'd'U 24,300 'lJ1'Vl

5.1 ~1EJ~~biiEJ"n1~1.ij.:l'U'lh~lI1ru

10,500

1,000

n'iln'a"UJ~ 2 a'U'j"lI'lJli,y&if11'~&i~~1l1~'j"'d'OJi?fa'Ubb~~

'lJi~biJ'Ul'lru.fl1~~1l1l11~·Hi1'U"tlf)'li?fm'U~n~11~CJ 3,800, ~

n'ilO1'nJ~ 1 mia'Uill'IJli'U1imi~~vl1bb~'U~(JlJ'U1

I'lru.fl1~mi~(JlJ'U11 i~b~CJ'U~~~mith~ biJ'U.fl1uunn,

s
(50 I'I'Ux 35 'U1'Vlx 2 lIa)

2 fi1m'V!1in~1~1'U (50 I'I'Ux 120 'U1'Vlx 1 iia)

• I 4 diI

1'11a1'V!1'j"'d1~~~~bl'lia~~~

(20 I'I'Ux 35 'lJ1'Vlx 2 l1a)

10,000

3,500

6,000

1,400

2,400

1

v

2 fi1m'V!1in~1~1'U (20 I'I'Ux 120 'lJ1'Vlx 1 iia)

n'ilnj'UJ~ 3 -Ub'Vlfi1fl1tl'U&i~~1l1i~'U'U'lJi~tl'Ul'lru.fl1~,
m CJ1'U"tla~i?fm'U~n~1~ii~~mi'IJi~ biJ'U1'Ui~~'U~a 1-if
1

5,000

5,000

2 fi1~1'V!'U~b~'U'Vl1~1th1"1lmi"tl a~l'Iru~-Ub'Vlfi1

&i~~1~

24,300 1,000 18,300 5,000
... ...

~1l1.:1'UtJ~~lI1ruVi'.:Ifl'U
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..; ...
1\P1~1I1fl 1 1\P1~1I1fl2 1\P1~1I1fl 3 1\P1~1I1fl4'VI n\lm~lI ~'J1I

1 fl1~ €ltJ~lI'\J~tm fl1~~ ~Vl1bbe..J'U~ ~'U 1

f1rumV'lfl1~~m~n bbflb~.:Jb~CJ'U~ne..J~fl1~,
'\J~~bij'UmCJ'U€lfl ~€ltJ~ ~ne..J~fl1~'\J~~bil'U

1'U~~~tJV'I€l1oU'~.:J1I1 10,500 10,500

2 fl1~€ltJ~lI'\J~tm fl1~~~\P1111\P1~l"il61€ltJua ~

'\J~~ bil'UfIru.fl1V'1(9l111111(9l~~1'U"1J€l.:J, ~

61m'U~m~n l~CJ\,l'U61.:Jn~ 3,800 3,800

3 fl1~tib'VIl'l n1ntJ~~(9l111~~tJtJ'\J~~n'UfirumV'l 10,000 10,000,
.fl1CJ1'U"1Jm61m'U~m~1~ne..J~fl1~'\J~~bil'U

rneusn ~rumV'l"il1fl 61111'l.~€ltJ~ 1'U~~~tJ

"V'I€lboU'''uae " '\J-rtJ'\J~.:J",
~'J1I.:IUtl~::1I1ru 14,300 10,000 24,300

6. ~i'I~ii\P1 (Outputs)

6.1 ~€lCJ~~ 80"1Jm61m'U~mn~ne..J~fl1~'\J~~bil'UfirumV'lmCJ'U€lfl ~€ltJ~ ~~CJ~~ 1b'U~~~tJ V'I€lbi bb~~,

6.2 ~€lCJ~~ 80 "1J€l.:J61m'U~fl~1~1~-rtJfl1~~~(9l111(9l~1"il61€ltJflrumV'lfl1~~m~lbb~~fl1~'\J~~bil'UfirumV'I, ,
rn CJb'U~~'U1~rumV'lfl1~~fl~lV'1~€lll-rtJfl1~'\J~~bil'U"il1fl 61111'l.~€ll '\J

6.3 ~€lCJ~~ 80 "1J€l.:J61m'U~fl~l~ne..J~fl1~'\J~~bil'U~rumV'lmCJ'U€lfl ~€ltJ~ ~~CJ~~ 1 b'U~~~tJ V'I€lbi uae
'\J-rtJ'\J~.:Jill'\J~1yJr;1~~l bU'Ub~€lfl1~tJ~'V!1~~~fl1~f1rumV'lbb~~1I1\P1~~1'U b,x611111~t:l~~'U1~~tJtJ'\J~~n'UfirumV'l

1:1 q &I ,

., tf
7.~i'li'I'Wl)

7.1 61m'U~fl~l~ne..J~fl1~'\J~~bil'UfirumV'lmCJ'U€lfl ~€ltJ~ ~~CJ~~ 1b'U~~~tJ V'I€lbi bb~~'\J-rtJ'\J~.:Jne..J~, ,
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8. ~~~fl1~"h~:::1~i''U

8.1 61m'U~fl~1~i1t-.JG'lm'j'i.h~blj'Uflrum'WmtJ'Ue:Jn 'j'e:J'U~'j'~tJ~~ 1 1'U'j'~~'U 'We:J1i bbG'l~tJi''Uth,:ji1t-.JG'lm'j', ,
tJ'j'~blj'U1'U'j'~~'U~ :ff'UltJ b~e:Jbi11''Um'j'tJ'j'~bn'Uflrum'WmtJ'Ue:Jn 'j'e:J'U~'j'~tJ~~ 2,

8.3 "il1'Ud'U61m'U~n~1~i1t-.JG'lm'j'tJ'j'~blj'Uflrum'WmtJ'Ue:Jn 'j'e:J'U~'j'~tJ~~ 11'U'j'~~'U 'We:J1i bbG'l~tJ1''UtJ'j',:j, ,
illtJ'j'1yJ~~"il1 bU'Ub~e:Jm'j''U~vl1 'j'~VIn 1'j'f1rum'W bbG'l~:W1V1'j'~1'U~1:W'U~'UVlbbG'l~m1:W~ e:J,:jm'j'''il1 bU'Ub~,:j~d'U1~611:lJ1'j't;), ~

~ iiL""~a\Jle~.m~
"

('U1tJ1~tJ lm~Vl~)

~e)1'UdtJfl1'j'n~:wikvlP1 ~V1m:w bbG'l~tJ'j'~blj'Ut-.JG'lfl1'j'~V1m'j'~n~1" ,

('U1tJ61'j'Vl'U Vl'W~Je)fl~'j'),
~e)1'UdtJm'j'6hun,:j1'Ub"1J~~'U~m'j'~n~1tJ'j'~t;):w~n~1'UfI'j'P1~li'j''j':W'j'1"lj b"1J1'l2
"
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"

"VJ'U~1'U~1'Ufl1~oW(llJ'U1bb~~b!;l~lJ!;I~1\l?1ntJm~'Vl-r~CJ1mlJ'U~6~ .

"'" '"fl'Uv~~'VlGA1fl~~~~~1~

fl'Uv.:ln~~'Vl5fl'WtI.'UA.2

1A~\lm~~m~eJ\l

n~lJ'\1bVlP1~~1'l1lJbb~~U~~bii'Ue.J~fl1~~~m~Pin~1•
'U1\lfl1qJ~'U1 ~1'l~611~ltJ uae 'U1tJ'\1~5~ tJm1!;1'l1

I'lmAlJ 2564 - n'UCJ1tJ'U2565•

1.~g;nn1~u.~:a~~~~•
fl1~U f1~u fl1~~~m~Pi n~1 b~ eJ'U~~~bih 'VilJ1tJ'lJeJ'ItJVl5P11!;11'l{"1l1~ ~1'Ufl1 ~oW(llJ'U1uae b!;l~lJ!;I~1\l?1ntJm~d.J\I ",

'Vl-r~CJ1mlJ'U~6~\l~bt11'VilJ1tJn1'Vi'U~ HAeJ A'U1'VlmU'UA'U~ A'Ubn\l ~Arum'W 'W~eJlJ611'Vi-r'U1~"il11'l1'UP1m~~~~21• •
bbe.J'Ubb~'UVlmtJ1tJi'tJVl5P11!;11'l{"1l1~U~~b~'U~ 12 fl1~oW(llJ'U1fl1~b~tJ'U~~\ln1'Vi'U~bb'Ul'Vl1\lfl1~~1 b'\1'U\l1'U~611Aru1~~

• ~ u

rrmlf1~Um~'Ul'Ufl1~ b~tJ'U~~I'leJ'U!;I'UeJ\l~eJm ~bu~ uuuU~\l1 'UP11'l1~~~~ 21 ~1 ufl1~u-r'U bU~ tJ'U~~'U'Ufl1~ b~tJ'U~d.Jcu \I \I

611'Vi-r'UP11'l1~~~~21 1~tJoW(llJ'U1m~'\.Jd'Ufl1~ b~tJ'U~'lJeJ'I~\~tJ'U'Vlm~(9)'Um~Pin~1 rm bU~ tJ'U1UlJ'UVl'U1'VlA~1~bU'UA1
\I \I q \I \I

tJA1'Vi~ 1~bU'U~e)1'UltJm~fl1~b~tJ'U~ oW(llJ'U1~~'U'Uu~~n'UArum'Wfl1~Pin~1 Uf1~U~~'U'Ufl1~!;IeJ'U~'l111uG1fl1~1~e.J~
"I \I \I q d.J'U 'U

1'Ub:a\lvrn~~~"il1bu'U611'Vi-r'UP1m~~~~ 21lJ1nnl1fl1~1~~~(9)'Um1lJ~ ~llJ~\lG1\lb!;l~lJfl1~1~mb~~H\VlA1'U1~m'Ufl1~~

~~'U'UtJn eJ'U~lJ'U'U~1'U!;IlJ~~~'U~~~A rum'W!;I\l uae ~~'Vi~'U oW(llJ'U1~~'U'UbA~eJ'lhtJbVlA1'U1~~~~vr~bb~~~~vr~ uyJ~I'l
61 'I 'U "

yJeJ{lJb~eJfl1~Pi n~11 'UVlm~(9)'UVlnu~~ bilVln 1~Pin~1eJ ~1 \lV(lfi\l bb~~~U~~~'Vl5m'W ,j~~,j''U m~Vl~'N Pin~15m~• • •

fl1~oW(llJ'U1m~~~fl1~b~tJ'Uibb'U'U Active Learning fl1~b~tJ'Ui Coding "jllJ~\l ~fl1~u-r'U~~'U'Ufl1~'Vl~G'leJ'U'Vl1\l

fl1~Pin~1~~(9)'U"1l1~.n:'U~'U~1'U (O-Net)...

--------- - -- ..
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1'l.JtJ.:!'UoJ~~1J1W 'V1.Pl.2564 ci'1t1fN1'lJb'1J(9l'i{'lJn1~Pifl'eI1'\J~~tl1JPimnl.JmPl~5~~1J~1'1J b'1J(9l21~Pif1'enm~

i~CJeJeJmb 'U'U'lJtCJ'U1CJf11~'V1~fltu1J~~'U'Un1~b~CJ'lJ~~(9leJ'U~'lJeJ.:!n1~b oJ~CJ'lJbboJ~':!'1JeJ':!t~fleJ'lJ11"l(9l1 uil 2040 uae lJl
"

bu'V11~'Ui'li'l~ ~oJbb'U'U~ 3 n1~b~CJ'lJfJldCJ(9l'lJbeJ':! ~oJbb'U'U~ 4 n1~b~CJ'lJ~n1~~f1.:!~~~rl'lJ1(9lm~1J ~oJbb'U'U~ 5
II \I 'U ClJ '\J 'U

n1~b~CJ'lJ~n1~1l1m11J~oJ~~CJfl(9l1-&1'lJ"lii(9l:U~':! bb~~~oJbb'U'U~ 6 n1~b~CJ'lJ~~~~1.:!~lCJ1~~~vd1':!b~CJ'lJ 'lJeJfl:U1fl.Q i1
'U 'IJ 'I 'U 'U

-ifeJb~'lJeJ~l'lJVlf'V1 CJ1ns/u'V1~.:!n1~ b~CJ'lJ-n'V111b-d'lJ ~~'U'U~t1'U~'lJ'lJm11J b1J'lJb~Pl'1JeJ':!~b~CJ'lJ bb'V1~.:!b~CJ'lJ~t1floJ~~~'ef~'U q 'U 'U cd

'V1~eJ'lJ1(9lm bb'V1~':!b~CJ'lJN1~eJ':! b1J'lJI'l'lJ bb~~i1-ifm~'lJeJn1~oJ~~blj'lJ~~n1~b~CJ'lJ~ 6 i51Jlbbfl (1) f11~oJ~~blj'lJ(9l'lJbm
" "

(2) n1~oJ~~ ~'lJbb 'U'U~d1JiieJ (3) n1~oJ~~ blj'lJJldCJf11~ 1~-ifeJ1J~f!eJ'lJfl~'U b:S.:!~f1.:!~~~rl (4) f11~oJ~~blj'lJf11~1l11 oJ1-&1u
"

"lii(9l:U~':!(5) f11~oJ~~blj'lJb~m~'~'lJ1 uae (6) fl1~tJ~~~'lJ~~~'V15-t:.J~m~V1'U (ci'1t1fl.:!1'lJb~'1J15f11~~.fl1fl1~Pifl'ef1

bbvl':!'1J1~, 2563) :U1fl-ifeJd;j~~.:!fl~ldci'1t1fl.:!1'lJb'1J(9l'i{'lJ~fl1~Pifl'ef1tJ~~tl1JPifl'ef1'lJi'l~Pl~5~~1J~1'1J b'1J(9l2 -oJ1b1J'lJl'leJ.:!

n1'V1'lJ~tm.:!fl1~.Q~'lJ b~m~~'lJ1i'l~1~~11J1~tl~~ii:um~1Jfl1~b~CJ'lJ~b~eJ~~'lJ1~1J~~tl'lJ~b:S':!'lJ1(9lm~1J'1JeJ':!~b~CJ'lJ uae
" " "

m~'U~ru1fl1~'V1WUruru1JldCJfl~~'Ud'lJfl1~i~CJ
\I II ClI ctJ

3. b\h'l11l1E1

3.1 b~~m1l1ru
3.1.1 fl1~~~'lJ1~tJbb 'U'Un1~~~fl1~b~CJ'lJ~~~ \9),J'lJ1~1J~~tl'lJ~ b:S':!'lJ1(9lm~1J'1Jm~b~CJ'lJbb~~n1~'\J1ru1m~

'U 'U 'IJ 'U

'V1~\kYqj1 ~eJCJ~~ 80

3.1.2 n1~CJm~~'U~~n1~V1~~eJ'Um11Jm1Jl'm'1JeJ':!~b~CJ'lJ~~~'U'1J1~ (NT) bb~~fl1~V1~~eJ'UVl1.:!
"

m~Pifl'ef1~~~'U'1J1~ (O-NET) 1~b~1J~'lJfeJCJ~~ 3 :U1fl~1'lJb~1J'1JeJ.:!b':!b~CJ'lJ
'"

3.2 b~~f!ru.n1'V"4
3.2.1 rn ~~ ~'lJ1~tJ u 'U'Uf11~~~ fl1~ b~CJ'lJ~~~ \9),J'lJ1~1J~~tl'lJ~ b:S':!'lJ1(9lm~1J'1JeJ':!~b~CJ'lJbb~~m~'U~w1

'U 'U \I \I

'V1WUrutU1i1I"lW.fl1'V1eJCJ'1'lJ~~~'U &i
II CLI Q.I" 'U

------------ - -
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1. eJ'U1lJL'li-!ltliju&l fl1~~WoJ'W1G'llJ~~tl'W~L'li-!l'W1~m~lJ LL~~fl1~\l~fL.11fl1~

Yfl1\lq)q)11~n'U~~h-!lL~CJ'W~~ 2 (online)

fllJm1~lJ 2565 'W1-!lfl1q)'<il'W1

~~~611~1CJ

2. fl1~tl~~m~Vl1.l1CJfl1~L~CJ'W-r LLt:.J'Wfl1~~~fl1~L~CJ'W~~eJ'W1~m~lJ~ ~

LL~~-!l1'Wl~CJ1'Wi'WL~CJ'Wfl1~-WWoJ'W1G'1lJ~~tl'W~L'li-!l'W1~m~lJ LL~~fl1~

'U1fL.11fl1~'Vm\lruru1
\I , '" lI.I

ii'W1fllJ 2565 'W1-!lm q)'<il'W1

~~~~1~1CJ

3 .1..11LG'I'WeJ-!l1'Wl~CJLL~~lJeJ'ULnCJ~&lu~~1~n'U fl~~~-!lt:.J~-!l1'WL.u1tl~~ rn ~~
1'W~~~'U~1,rm1'WL"1J~~'W~fl1~~mntl~~tllJ~fl'\~1'Wmf'f~Li~~lJ~1"ll L"1J~2

LlJ~1CJ'W2565 'W1-!lfl1q)'<il'U1

~~~611~1CJ

~-!lVl1fllJ 2565

'U1-!lfl1q)'<il'U1

~~~611~1CJ

'U1-!lfl1q)'<il'U1

~~~~1~1CJ

5. .:I'lJtl~::3J1W1il1fl : LLt:.J'U-!l1'U~'U~1'U~1'Ufl1~-WWoJ'U1LL~~LG'I~lJG'I~1-!l!31flCJJll'VfVI-r~CJ1mlJ'U~~~ ,
U-!l'Utl~~lJ1fL.1~.f'f. 2565 :S1'W1'U83,000 'U1'Vl

5.1 ~1CJ~~L~CJ~fll''j1i~1CJ-!l'Utl~~lJ1fL.1

I .dj dI Q.J Q

- mVl1~11-!lLL~~ Lfl~eJ-!l~lJflfL.I~m~lJ fl1~'<il~eJ'U1lJL"ll-!l

tlij'U"ifl1~ (20 ~'W x 35 'U1'Vlx 4 rl'eJ)

-mVl1~fl~1-!l1'UflfL.I~m~lJfl1~~~tl~~~lJ
~

( 20 fl'U x 120 'U1'Vlx 2 lJeJ)

- fh~eJ'ULL'Vl'Ul'VlCJ1m

(6 ~'U X 1'W~~ 3000 'U. X 1 1'U)

-fh~1Vl'U~1'VlCJ1mLL~~flfL.I~m~lJfl1~~~tl~~~lJ

(20 fl'W X i\.m~400 'U. X 2 l'U)

-fh1G'1~~~eJ'U1lJ,

1 -eJ'U~lJL'li-!ltliju&lfl1~-W WoJ'U1G'llJ~~tl'U~L'li-!l'W1~m~lJ

LL~~fl1~'U~fL.I1fl1~~Vl\lruru11 ~n'Um 1~-!lL~CJ'U~~cu q QJ" 'IJ

2 fl'U (online)

2,800

4,800

18,000

16,000

6,000

18,000

16,000

2,800

6,000

4,800
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d
'VI

(20 rl'tJ X 1'tJ~~ 400 'U. X 2 1'tJ)
144 v

-m 'VI1'S11\Ibb~~brl'Sa\l~lJrl ru ~ f1'S'SlJf11'S~~\l1 u

'I11b6'l'tJa~~\l1'tJ1~rJtl~'U1if11'S (20 rl'tJ x 35 'U1'Vlx
s

4 lJa)

-tn'VI1'Sf1m\ll'tJrl ru~ m'SlJf11 'S~~il ~m'SlJ
.r(20 rl'tJ x 120 'U1'Vlx 2 lJa)

16,000

2,800

4,800

16,000

2,800

4,800

3 il~m'SlJf11'S'I11b6'l'tJmb~~'\.h~m~\l1'tJ1~rJ

-1"11~a'U u'Vl'tJrlru~ m'SlJf11'S ~~ ~'tJ\l1 'tJ1~ rJ

(20 rl'tJ X 1'tJ~~ 400 'U. X 1 1'tJ)
I d d v

-tn'VI1'S11\I uae brl'Sa\l~lJrl ru~ m'SlJf11'S~~\l1'tJ

'I11b6'l'tJa~~\l1'tJ1~rJtl~'U1if11'S (20 rl'tJ x 35 'U1'Vl
.rx 2 lJa)

-tn'VI1'Sf1m\ll'tJrlru~m'SlJf11'S~~tl'S~~lJ
.r(20 rl'tJ x 120 'U1'Vlx 1 lJa)

8,000

1,400

2,400

8,000

1,400

2,400

83,000 18,000 59,000 6,000
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47,6001 €l'U~1JI,:a~oJnWifl1~~\PlJ'u1?l1J~'m'lJ~I,:U~'lJ1(?lfW~1J

1,1,);l~fl1~'U~fLJ1fl1~~Vj'tlrufm 1'lXtl'Ufl~h~l,~tJ'lJ);l~ 2
\I " QJ V \I

(online)

a€l'lJ1(?lm~1J 1,1,);l~~1'lJ1~tJfl1~~1P),J'lJ1?l1J~~t1'lJ~I,:a~

'lJ1(?lm~1JI,I,);l~fl1~\l~fLJ1fl1~~VJtltyty1

~~~'U,brfl~1'lJ1,"lJ(?l~'lJ~fl1~Pifl'lj1oJ~~t11JPifl'lj1

'lJfl~P1~li~~1J~1"ll 1,"lJ(?l2

35,400

83,000

6. e.J~e.J~~ (Outputs)
6.1 fl~~?l€l'lJi1fl111J~ fl111J I,-rr11:u1,~tJdtl'U fl1~~ 1P),J'lJ1fl1~~~fl1~I,~tJ'lJ~~~ 1P),J'lJ1?l1J~~t1'lJ~I,:a~'lJ1'(?lm~1J"lJ€l~

\1\1 \I \I

~ I,~tJ'lJI,I,);l~fl1~\l~fLJ1 fl1~~VJtltyty11~

6.2 fl~~?l€l'lJ?l11J1~t1€l€lfll,l, 'U'Ufl1~~~fl1~ l,~tJ'lJ~\I,);l~i1Vi'fl'lj~1'lJfl1~~~ ms l,~tJ'lJI,yj€l~1P),J'lJ1?l1J~~t1'lJ~I,:a~
'lJ1'(?lm~1J"lJ €l~~ I,~ su 1,1,);l~msu~fLJ1m~~'VItl ruru11~

'\J \I .. QJ CII

7. e.J~aVifi (Outcomes)
7.1 fl~ ~?l€l'lJi1fl1~~ 1P),J'lJ1fl1~~ ~fl1~ l,~tJ'lJn 'IX~l,~tJ'lJI,n~?l1J ~~t1'lJ~ I,:a~'lJ1(?lm~1JVlfl fl~1J?l1~~fl1~I,~tJ'lJ~

'\J'U '\J \J " " '\J

7.2 ,rm~tJ'lJi1e.J);l~1J~V1BVl1~ m~l,~tJ'lJ~~~'Uh~l,~tJ'lJ 1,1,);l~~~~'U"ll1~iI.'~1J~'lJ
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, .

... , 'I ...'"8. ~~'VIfl1~11~::~~"5'U
8.1 ~tJ~~Uum~:5'lilm~~~tJ'U-r~~I?),J<I.<mnJ~~t1'U~~:a'I'U1IJ1m~lJ m't~m~U~w1~VliJfiJfiJl"1Je:J,:j~~~tJ'Uijflwm~

'U 'U 'U "v CLI 'U "

.%
lJlf1"1J'U

8.2 m~tJm~~U~flm~YlIil6'le:JUYll,:jm~~m~l~~~U'lll~ (O-NET) 1~\~lJ~'U-re:JtJfl~ 3 'OJ1f1~1'U~~lJ"1Je:J,:j...
b,:j~~tJ'U

('Ul,:jmry'OJ'Ul ~mci'l~ltJ)

~f1~1il ~YlPln'lll'Ul ry f11~'W~Pl~

~ ~Lil"~"ut",,",,
('UltJi:5'tJ 1m~Ylt)

~ell'UltJ f11~f1~lJil~ YlPl ~lillJlllJ uaeihe ~il'U~flf11~:5'Iilf11~~ f1~1
'U ,

('UltJ~'lll~~,:j'; Yl~,:jYle:J,:j)

~e:J,:j~ell'UltJf11~ci'1"rf1,:j1'U~"1JIJI~'U~m~~f1~ltJ~~t1lJ~f1~1'Ufl~Pl~ti~~lJ~1'll ~"1J1JI2
'U

~e:J'U~~1fl~,:jf11~
'U ,

~6e)f1~~ )

~ ell 'Ul tJf11~ci'l"rf1,:jl'U ~"1JIJI~'U~ f11~~ f1~ltJ~~ t1lJ~ f1~l'Ufl~Pl~ti~~lJ~l'll ~"1JIJI2
'U

- - ------
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LL~'1H1'IJ

d'" '"~'lJv~~~5A1~~~~~~1~

~'lJeI~n~~~5 ~Vn.J.'lJA.2

~1'WVi 3 ~1'Wfl1~~~'W1bb~:::b~~lJ~~1\1f11mJm'V'lVl-r'V'lCJ1mlJ'W~~ ,
ie:J 3 EJm:::~uflrum'V'lfl1~Pifl~111X6'1e:Jl'lfl~e:J\lnUfl1~boJ~EJ'WbboJ~\I,
1'WPl~1~~~~ 21

ie:J 1 fl1~~~'W1'\.1"'fl6'1~~bb~:::m:::U1'Wfl1~b~EJ'W~fiflru6~~lJ
'\J CU'\J"

ie:J 3 fl1~~~'W1bb~:::b~~lJ~~1\1f11flEJm'V'lerb~EJ'W erU~'\.11~
'\J '\J

I .ci Q,I .Q

nilll~~\J~fl'tiel\J

~i'\Jilfl'tiel\Jlfl~~n1~

~::£I::L 1~1~hLij'IJn1~

Lfl~\lfl1~~m~e:J\I

n~lJ'Wb VlPl &i1'l~1lJuaeilse dj'W~~fl1~~I'Ifl1~Pin~1

'W1\1fl1ru"iJ'W1 ~~~G'11~lEJ uae 'W1\1'V'lVl6'1J1&iVIi'" ,
~~1fllJ 2564 - n'WtnEJ'W 2565

fl1~~1 b'W'WLI'l~\lfl1~~~'W1flrum'V'lfl1~ b~EJ'Wfl1~6'1e:J'lJ.f11~11VlEJ11X1!n b~EJ'WehUe:Je:Jflb~tJ'W1~~1'WI'l~e:J\I b~m.J

fl~ e:J\I btJ'Wfl1~~1 b'W'IJ\l1'W~~\I biI'Wfl1~?i\l b~~lJ bb~:::~ ~'lJ1m1lJ~1lJ1~t1~n~:::m~11 VItJ LI'IEJbO'V'l1:::fl1~~1'W,

fl1~b~EJ'W'1Je:J\I,rflb~EJ'IJ-&'lJoJ~:::t1lJPin~11J~ 4 -&'WoJ~:::t1lJPin~11J~ 6 ~~:::-&'W11'6EJlJPin~11J~ 3 1Jfl1~Pifl~1 2563

'1Je:J\lG'11,rn\l1'IJb'1J~~'W~fl1~Pifl~1oJ~:::t1lJPifl~1'Wfl~Pl~6~~lJ~1'1l b'1J~ ~ 'V'lUl1 im;l~fl1~oJ~:::bij'IJ~~~lJ~VI~fl1~b~EJ'W

m~11V1tJ,rflb~EJ'W-&'WoJ~~t1lJPifl~1U~ 3 ( NT) 1Jfl1~Pifl~1 2563 i1fl:::bb'W'WbO~EJ~e:JEJ~~52.64 ie:JlJ~fl1~oJ~:::bij'W

~~~lJ~VI~fl1~b~tJ'W.fl1~11V1EJ,rflb~EJ'W-&'WoJ~:::t1lJPin~11J~ 6 (0 - NET) 1Jfl1~Pifl~1 2562 i1fl:::bb'W'WbO~EJ~e:JEJ~:::

58.00 bb~~-&'W11'6EJlJPin~11J~ 3 ie:JlJ~fl1~oJ~~bij'W~~~lJ~VI~fl1~b~EJ'Wm~11V1EJ,rflb~EJ'W-&'lJ11'6EJlJPin~11J~ 3

(0 - NET) 1Jfl1~Pin~1 2563 i11'l~bb'W'WbO~EJ~e:JtJ~:::52.34 ~\lb tJ'Wfl:::bb'W'WbO~EJ~~1lJ1~t1"iJ:::~~'W111Xb~lJ~'W 1~ uae
"iJ1n fl1~'WbVlPl~1'I~1lJ fl1 ~~I'I fl1 ~ b~tJ'W~n~lJ~1~~ fl1~ b~EJ'W~m~11 VIEJ'V'lul1 lJ1 ~~~1'Wfl1~ b~tJi.J-r/(9)1~11'1~cJ\I btJ'W

'\J .. \I cd '\J

,jt1l'\.11~m~1~-rufl1~bbm'1Jbb~~~~'W1e:J~1\1d\l~1'W 1~bbri

1. m1lJ6'11lJ1~t11 'W~1'Wfl1~fiI'l1 bfl~1:::t-1 bb~~~lJ~~t1'W::: fl1~~1'W.rr'W~\I'1Je:J\I,rflb~EJ'WVlm~~u.ff'W ~b~EJ'W1~'\J , '\J
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b~eJ-::I~e:h\J biG'll~l'Hl bbG'l~-::Iml~A~b~\Jbb(t~ 1~b'Vl(ll~(tLh~f1eJ'Ub~eJ-::I':ild~e:ll\J lvl' hJG'll~l':it1 b~l b'Vl(llfl1':iru ~1 uun, ,
-rreJA~ b~\Jbb(t~-rreJ~(t~lf1b~eJ-::I~e:ll\J lvl'I"l':i'Ut;ld\J ~\J-::Il\Jb tI\Jl"ldl~~ I"ldl~~l vll (ll1~ ~deJ~l-::1'lJeJ-::Im (lleJ'Ur\'lm~(lll~

" " "
... 0

b'VW\J b~ll"ll(lleJ'U

2. ml~G'l1~1':it11 \JfI1':i b~CJ\Jb:a-::lG'l~l-::1G'l':i':iA'lJeJ-::Ii!f1b~CJ\J i!f1 b~CJ\J.ff\JLh~t1~Pi f1~llj'l1qJ'Vll b~eJ-::I

f11':ie:ll\JeJeJfI b~ CJ\Jlvl'1~CJ'V-l'U'hi!fIb~CJ\J'Vl(t1CJ 1 ':i-::lb~CJ\Jlj fI1':ib ~CJ\Jr\'lm~l1vICJ~~ b~CJ-::I':iLhh~ 1CJI"l111t1~eJ-::Ib~ CJ\Jb~eJ-::I
" "

" ,
'iill f1-rreJ~ (t~-::IfI~l d~li! f1-::11\Jb'lJ(llY)\Ji/i fI1':iPi f1~lLJ':i~t1~ Pif1~1 \Jm 1'I1~5':i':i~':il"1l b'lJ(ll 2 ~1 btI\J ~eJ-::I

tll'Vl\J~ 11"l':i-::lfl1':id~\J b~ eJ~ \OlJ\Jlm 1~G'l1~1':it1 ~~ ihm':i~ rns b~CJ\JfI1':iG'leJ\J1~G'l1~1':it1 bbn'l1ru'Vll bb(t~~\OlJ\Jli!f1 b~tJ\J
" v

vl'l\JfI1':ie:ll\J G'l~':i':it1\J~ fI1':ie:ll\J.ff\JG'l-::luae fI1':i b~ CJ\JhJ ~l\Jbflrusv1~l (ll':i;jl \J'lJ eJ-::I'Vl~f1G'l(ll':i bvl'eJ~l-::1ljLJ':i~~'Vl5m'V-l
" "'''

(ll(teJ~'iil\Jb ~eJCJfI':i~~'U~(t~~~'Vl~ fI1':ib~CJWll~11 'VlCJ1~b ~~~\JeJ~l-::1~eJ b~eJ-::I

2.5 b~eJCJm~~'U~(tfl1':i'Vl~G'leJ'Ul"ldl~G'll~l':it1'lJeJ-::I~b~CJ\J':i~~'U"Ill~ (NT) bb(t~fI1':i'Vl~G'leJ'U'Vll-::1f11':iPifl~l
"

':i~~'U"Ill~ (O-NET) l"1l1m~lb'VlCJ1~b~~~\J~eJCJ(t~ 3 'iillf1;jl\Jb~~
'"

3. dh'VI~ltJ

3.1 b~.:Im~1ru

3.1.1 fI1':i~\OlJ\Jlflrum'V-lfl1':ib~CJ\JfI1':iG'leJ\Jm~lb'VlCJ'lJm 1':i-::lb~CJ\J~eJCJ(t~ 80

3.1.2 fI1':iG'l1.J'UG'l'4\J1~i!f1 b~CJ\Jril\JeJeJfIb ~CJ\J bvl' e:ll\Jl"l~m b~CJ\JI"l~eJ-::Ibb(t~~\~eJ-::IfI1':ie:ll\J(lll~'lh-::llCJ

bb(t~G'l~':i':it1\J~fI1':ie:ll\J.ff\JG'l-::l 'lJeJ-::I1':i-::lb~tJ\J~eJCJ(t~ 90
"

3.1.3 fI1':iCJfI':i~~'U~(tfl1':i'Vl~G'leJ'Ul"ldl~G'll~l':it1'lJeJ-::I~b~CJ\J':i~~'U"Ill ~ (NT) bb(t~fI1':i'Vl~G'leJ'U
"

'Vll-::1f11':iPifl~l':i~~'U"Ill~ (O-NET) l"1l1.f11~lb'VlCJ1'1~\~~~\J~eJCJ(t~ 3 'iillf1;jl\Jb~~'lJeJ-::Ih~b~CJ\J
'"

3.2 b~.:Iflru.n1\"1

3.2.1 fI1':i~\OlJ\Jll"lrum'V-lfl1':ib~CJ\JfI1':iG'leJWn~11'VlCJ'lJeJ-::I1 ':i-::lb~CJ\J,
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1. eJU1lJb:a.:.ltJnU1inl'Hl11~~'U1f111ehunl'H~tJ'U bb"~6'flJ11t1'U:m11B1'U

.ff'U6'f.:.l1~nUf'l1h.:.lb~tJ'U"~ 2 (online)
'U 'U

lJn11f'llJ 2565 'U1.:.1f11qj'OJ'U1

~(?m111'JE.I

il'U1f'llJ 2565 'U1.:.1f11qj'OJ'U1

~(?11G111'JE.I

3. lJeJUbf\E.I1~,r(?111~nuf'l~~~.:.Ie..m.:.l1'Ub-rr1Lh~m~1'U1~~UG11,rn.:.l1'Ub'lJ(?1~'U~ blJ~1E.1'U2565 'U1.:.1f11qj'OJ'U1

f111Pin~1tJ1~t1lJPin~1'Uf'l11"1~611lJ11'lJ b'lJ(?12 ~(?11G111'JE.I

~.:.I'H1f'llJ 2565 'U1.:.1f11qj"il'U1

~(?11G111'JE.I

5 . .:J'U'th:::3J1Wm;; bbe.J'U.:.I1'U~'U~1'U~1'Uf111~~'U1bb"~b6'f~lJ6'f{1.:.1P1nE.lJl1"f.1lJ'U~~"il1'U'J'U 58,000.-U1Vl~ .
('lJeJeJ'U3J1i~'J~1 E.IVln11E.If111)• •

5.111E.1"~b5E.1~f1111i.:.lutJ1~lJ1ru

8,000

1 eJU1lJeJeJ'U1mjb :a.:.ltJnu1if111~ ~'U16'flJ11t1'U~f111

B1'Uf111b~E.I'Ubb"~6'flJ11t1'U~f111B1'U.ff'U6'f.:.l1~nUf'l1
'U 'U

h.:.lb~tJ'U"~ 2 f'l'U (1tJbbUUeJeJ'U1m1)
'U

- eJ1'H1111.:.1bb"~bf'l~eJ.:.I~lJf'lru~n11lJf111~~eJU1lJ

b:a.:.ltJnU~f111 (20 f'l'U x 35 U1Vl x 4 deJ)

-eJ1'H11nm.:.l1'Uf'lru~n11lJn11~~tJ1~~lJ
J'

(20 f'l'U x 120 U1Vl x 2 lJeJ)

- ~1(?1eJUbbVl'U1VlEJ1n1

(6 f'l'U X 1'U"~ 3000 U. X 11'U)

-~1"f.11'H'U~1VlEJ1rrsua~f'lru~ n11lJ n11~~tJ1 ~~lJ

(10 au X 1'U"~ 400 U. X 21'U)

-~116'f~•

.:J'Uth:::3J1W ~------~--------~------~

18,000 18,000

6,400

2,800 2,800

4,800 4,800

8,000

6,400
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d
VI

-l"h(;)m.Jbb'Vl'Uf'lru~m'SlJm'S~~~'U~~\l1'U

(20 f'l'U X l'U~~ 300 U. X 3 l'U)

18,000 18,000

58,000 36,000 15,600 6,400

1 €lU'SlJb.:a\ltl~lliim'Sm'S~<nJ'U1m'S~1'Um'Sb"liCJ'Uuae

~lJ1'S~'U~m'S~1'U.ff'U~\l1~nUf'l1h\lb~CJ'U~~2 f'l'U
'U 'U

(online)

40,000

...
~lJ11~'U~m1~1'U-rr'U~\I

'U

18,000

3 lJ€lubfiCJ1~,r(;)'S1~nUf'l1~G1\1~~\l1'Ubi1tl'S~m~1'U
'U

'S~~U&11,rfl\l1'Ub"1J(;)~'U~m1Pifl~1tl1~~lJPi f1~1

'Uf'l'S1'1~5'S1lJ11'lfb"1J(;)2

4 ijb'VlI'1~~(;)1lJm1:il~m'Sb~CJ'U~W<nJ'U1m'SBl'Uf11'S
'U..... . ..,

b"1JCJ'Ubb~~~lJ11~'U~m'S€l1'U"1J'U~\I
'U

58,000

6. NaNii~ (Outputs)
6.1 f'l1~~€l'Uiif'l'"J1lJ~f'ld1lJbi1hbMCJ1num'S~<nJ'U1m1:il~m1b~CJ'U~~1'U~1'U€l€lflb"liCJ'U1~ B1'Uf'l~€l\lb"liCJ'U~~ ~ ~

f'l~€l\l B1'Ui\~€l\l bb~~~lJ1'S~'U~m1~1'U.ff'U~\l1~

6.2 f'l1~~€l'U~1lJ11~€l€lmbuum'S~~m1b~CJ'U~bb~~ii~f1~~1'Um1~~m1b~CJ'U~~1'U~1'U€l€lm"liCJ'U1~ ~1'U
\.ICU 'U 'U
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7. N~~'V'Hi (Outcomes)
7.1 fl~~",a'UlJfl1''j-Ww.J'U1 fl1~~Vlfl1~b~r.J'U-n ~,rfl b~r.J'UeJ1'Uaaflb~r.J'U1~ eJ1'Ufl~a~ b~r.J'Ufl~a~bb~~~b~a~fl1~~~ ~ ~

eJ1'Ubb~~"'lJ~~t:I'U~fl1~e)1'U.ff'U",~1~'U

8. N~~A1Vl11~~1~~u

8.1 fl1~-Ww.J'U1flru.f11'Vm1~b~r.J'Ufl1~",a'Um~11 V1r.J"lJa~1~~b~tl'UlJflrumy.j~~'U, ,

, ~
8.3 fl1~-Ww.J'U1flrumy.jfl1~~\9Ifl1~b~r.J'U~~1'Ufl1~e)1'UfiVlibfl':i1~~Vi61~~~~afl1~-Ww.J'U1~b~r.J'UlJ1fl~'U

''U 'U
, ~

8.4 fl1~-Ww.J'U1fl rum~fl1~~\9Ifl1~ b~tl'U~~1'Ufl1~ b~uub6ll~"'~1~"'':i~r1Vi~~ ~~ ~afl1':i-Ww.J'U1~b~r.J'UlJ1fl~'U
''U 'U

8.5 fl1~tlm~~\J~~fl1':iVl\9l"'eJ'Ufld1lJ"'1lJ1':it:l"lJa~~b~tl'U~~~'U"111~ (NT) bb~~fl1~V1\91",a'UVl1~fl1':if!ifl~1
'U

':i~~'U"1J1~(O-NET) i"1J1m~11V1r.J1~b~lJ~'U~atl~~ 3 "'\11fl;j1'Ub~lJ"lJa~h~b~r.J'U..

('U1r.Ji~r.J lm~V1t)

~el1'Ultlfl1':ifl~lJi1bVlP1 ~\9I(?11lJu LJ~~bn'U~~fl1~~Vlfl1':if!ifl~1'U ,

~a'U~1fl':i~fl1':i'U ,

f1e)fl~':i )

~e)1'Ulr.Jfl1~611,rfl~1'Ub"lJ(?1~'U~fl1':if!ifl~1LJ~~t:llJf!ifl~1'UmP1~5~':ilJ~1"1J b"lJ(?12
'U
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bb~'lH1'U

I CIIIQ1 Q

'VI'U ':I~HI1'U'VIsu~~'!ttl u
~-rtJN~'!ttltJ If'l''i~n1''i
OJ

e"q i.I Q.I ~ II Q.J QJ ~

~'Vl6m~m'Vl 3 ~l'Uf11'j'V'lI'lJ'Ulbb~~b~'jlJ~'jl~i3lflWll'V'l'Vl'jvmlfl1lJ'U~~
q q

fl~~'Vl5~ 4 b~lJth~~'VlBm'V'lfl1'j'lJ~Vll'j~~fl1'j~fl~l

orrB5 fl1'j~I'lJ'Wl'j~'lJ'lJ'lJ~Vll'j~~fl1'jbb~~6'i~ b~~lJ 1~'Vlflmr16'id'Wij6'id'W~dlJq

'Vll~fl1'j~fl~l

lr1'j~fl1'j1Vl~

fl~lJtlb 'Vli3l~~ \9l1lJbb~~tJ':i~biJ'Wt:.J~fl1'j~~ fl1'j~ fl~l

'Wl~1~~ lfl1~'Vl~, 'Wl~'I11b~ru Vl'Wfl~'lJ, 'Wl~~~'1lrul~ lfl1'W'jl.,,, q

lJfl11r1lJ - 30 n'Wm~'W 2564

1. 'VItlfln1"ibb~::b'VI~~~
~llJVl~flfl1'j"1Jm'V'l'j~'jl'1lururu~fl1'j~fl~lbb~~'1l1~ 'V'l'Vl6fl1fl11'1l2542 bb~~~bbm"1Jb~lJb~lJ (~U'lJ~ 3)., ., q

'V'l.i3l.2553 ~~~1~ij'j~tJ'lJ lr1'j~~~l~bb~~fl1~'lJd'Wfl1'j~~ fl1'j~fl~l"1JB~ 1'Vl~1~ihBflm'V'lb<a~'W l~tJl~ bb~~ijmllJ

Vlm flVlm~ 1'W'Vll~'lJ5'lJ1i ijfl1'jfl'j~~lml'1'Wl~ 1'lJ~b"1J~~'W~fl1'j~fl~l bb~~~m'W~fl~l ~~'lJ'jlfl{J 1'W'lJ'VlUt1JtY~

inml 39 ~';i11 ~fl1~'Vl'jd~fl'j~~ 1 ~rll'Wl~ fl1'j~Vll'j uaefl1 'j~ ~ fl1'j~ fl~1~~19i'1'W1'1l1fl1'j ~'lJ'lJ'j~lJl ru

fl1'j'lJ~Vll 'j~1'Wi.Jr1r1~ uae f11'j'lJ~Vll'jvi'd 1'lJ 1'lJ~~r1ru~ fl'j'jlJfl1'j bb~~~ltT fl~l'Wb"1J~~'W~fl1'j~fl~l bb~~~m'W~ fl~l

1'W~~n~1~~~'j~ ~~lJl~'jl 20 d'j'jr1~llJ bb~~'V'l''j~'jl'1lUt1J~'j~b;j~'lJ'jl'1lf11'jfl'j~'Vl'jd~~fl~lBfl1'j 'V'l.i3l.2546

nlVl'W~ 1~~ltTfl~l'Wb "1J~~'W~f11'j~fl ~l'Vlm"1J~ijr1ru~ fl'j'jlJfl1'j~~ ~ llJ ~'jd~~B'lJ 'lJ'j~ biJ'Wt:.J~bb~~tlb 'Vli3lfl1'j~fl~l

"1JB~b"1J~~'W~fl1'j~fl~l (fl.~.'lJ.'W.) b~m11Vl-Wlm'Wfl1'jnln'lJ ~bb~ f11'j'lJ~Vll'j bb~~~~f11'j~fl~119i'1'W1'1l1fl1'j
"

t:.J~~lJ'1'Vl~"1JB~Vl\h~~1'Wbb~~~ tll'W~ fl~11 'W~~n~ b"1J~~'W~ fl1'j~fl~11 ~ij'lJ 'j~~'VlBm'V'l b~B b~~~lJfl1 'j-r'lJ fl1'jtlb 'Vli3l

~~~llJbb~~'lJ'j~biJ'Wt:.J~~lflVl'\h~~l'Wm~'WBfl

~~,r'W b~B t ~fl1'j~1 btl'W~l'Wij'V'l~~-rr'lJbr1~B'W6'i~~VllJl ~~'Vl'j~r1ruril~B fl1'j~I'lJ'W 1r1rum'V'l"1JB~erb~~'W~llJ\J q , q \I

b~~'Wl'jlJrubb~~'V'l'j~'jl'1lUt1JtY~fl1'j~fl~lbb~~'1l1~ ~'Vl6fl1ml'1l 2542 bb~~~bbm"1Jb~lJb~lJ (~U'lJ~ 3) 'V'l.i3l.2553

1~ ~ b~'V'll~B~l~ ~~1'W6'id'W"1JB~r1rum'V'lfl1'j~ fl~l~B ~'1'Wnl n'lJ ~ bb~ -r'lJ~ ~'1lB'lJ"1JB~r1ru~fl'j'jlJ fl1'j~~ ~llJ~'jd~~B'lJ
q ""

'lJ'j~ biJ'Wt:.J~bb~~tlb 'Vli3lfl1'j~fl~l"1J m b"1J~~'W~fl1'j~ fl~l ~~ nlVl'W~ 1~mr1'j~ fl1'j~I'lJ'W lr1rum'V'l fl1 'j~fl~11~ ~q

2.2 b~B~~ ~llJ ~'jd~~B'lJ 'lJ'j~biJ'Wt:.J~ bb~~tlb'Vli3lfl1'j'lJ~Vll'jbb~~fl1'j~l btl'Wfl1'j 1~~* b-W'Wt:.J~~lJ'1'Vl~

"1JB~b~b~~'Wt'W~~n~
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2.3 b~€lth:.J~fl1':i~~~llJ ~':i1"iJ6'f€l'U 'lb~bil'U~~ bb~~-WbVl!31m':i~fl~llJl1m'Um':itJ~'U'tJ~.:Jbb~~~~'Ul

flfLJ.m'V'lm':i~~m':i~fl~l"1J€l-:J~l,rml'Ub"1J~~'U~m':i~fl~l uae 1':i.:Jb~tl'U1 'U61.:Jn~,

3. bthVl1l1tJ

3.1 b~-:JtJ~lJlfLJ
'" ,

tJ':i~~lIf1fLJ~f1':i':ilJm':i~~~llJ m1"iJ6'f€l'U tJ':i~bil'U~~ bb~~-WbVl!31m':i~fl~l"1Jmb"1J~Vi'UVim':i~fl~l

(n.n.il.u.) hhl€ltlfl';h 4 fI~-:J

3.2. b~.:Jl1fLJ.m'V'l

flfLJ~f1':i':illm':i~~~llJ m1"iJ6'f€l'U tJ':i~bil'U~~ ua ~-WbVl!31m':i~fl~l"1J€l.:Jb "1J~~'U~fl1':i~fl~l

(n.n.il.u.) v\'1.:Jl'U~1lJn'U~1,rfl.:Jl'Ub"1J~~'U~m':i~fl~ltJ':i~~lJ~fl~1'UfI':i!31~D':i':ilJ':il"1.1 b"1J~21'Um':itJ~'UtJ':i.:J~~'Ul,

d
'VI

2 15-31 ~.fI. 64
o .,; ...

'Ul.:J'Ul b'V'Iru Vi'Ufl~'U
" 'U'" , ,

m':i~fl~l"1J€l.:Jb "1J~Vi'UVim':i~fl~l (fl. ~.tJ. 'U.) bVi€l':iltl.:Jl'U~~
'" ,o CIt, 0 w .:::!tI.c:!I ct

m':i~lb'U'U.:Jl'U"1J€l.:J6'fl'Uml'Ub"1J~'V'I'UVlf11':i!31fl~l "1J€l.:J

tJ.:J'UtJ':i~lJlfLJ 2564 bb~~~'U'W.:J-rrm6'f'Umb'U~

.t::il 3d ct d
f11':i!31fl~l"1J€l.:Jb"1J~'V'I'U'VIf11':i!31fl~l(fl. ~ .tJ. 'U.) b'V'I€l':iltl.:Jl'Ubb~'U

~1 b-W'U.:Jl'U"1J€l.:J~l,rfl.:Jl'Ub"1J~~'U~fll':i~ fl~l "1J€l.:JtJ.:J'UtJ':i~lJl fLJ

2565

5 ~1lJ~':i1"iJb~tllJb~.:JtJ':i~bil'Um':i'U~Vil':i~~m':i~fl~1 .mflb~tl'U~ 1-30 il.tl. 65

1 tJf11':i~fl~l 2565 h.:Jb~tl'U1'U61.:Jn~

ct ~ d 6dl ..d
m':i!31fl~l"1J€l.:Jb "1J~'V'I'UVlf11':i!31fl~l (fl. ~. tJ. 'U.) b'V'I€l':iltl.:Jl'U~~

~lb -W'U.:Jl'U':i€l'UfI~.:JtJ u ':ifl "1J€l.:J~l,rml'Ub"1J~~'U~f11':i~fl~l

tJ.:J'UtJ':i~lJlfLJ 2565

f11':i~fl~l"1J€l-:J b"1J~~'U~f11':i~fl~l (fl. ~. tJ. 'U.) b~eJ':il tl.:Jl'W~~

~lb-W'U.:Jl'U':i€l'UfI~.:JtJVI~.:J "1JeJ.:J~l,rfl.:Jl'Ub"1J~~'U~f11':i~fl~l

tJ.:J'UtJ':i~lJlfLJ 2565

1-30 n.u. 65
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, .'

5. ..:I'U'lh~1I1rulil1n ~~~'U~1'U~'U~1'U~l'Ufn':i~WJ'U1~~6'i~~6'1~1I6'1~1~~mJ.fl1~VI-r~CJ1mUU~~ tJ~'Uth~1I1ru 2565~ ,
"iI1'U1'U 33,710 'U1V1 (6'1111'V1il'U6'1111~'U~~~~eJCJ~'U'U1V1~1'U)

5.1 ':i1CJ6'i~~5CJ~fn':i 1i"ii1CJ~'U'lJ':i~1I1ru

2. 'lJ':i~"1lllflru~m':illm':i~~1?l111 I?l':iTOJ6'1eJ'U

'lJ':i~~lJ'U~6'i ~~6'i~ij~VI!i1fn':i~fl~1"UeJ~~"uI?l~'U~

fn':i~fl~1 (fl.I?l.'lJ.'U.) "il1'U1'U 4 fI~~ fI~~6'i~ 24

fI'U (fi1 eJ1'V11':i11~ua~~fI~eJ~~lI m':ill msuae
~~i1~111'lJ':i~"1!1I 24x35x4 fi1~1'V1'U~" ,
m':illfn':i 7 fI'U fI'U6'i~ 500 'U1V1 7x500xl)

6,860 6,860

3. 1?l':i1lil~~CJlIb611~'lJ':i~blJ'Ufn':i'U~'VI1':i~~fn':i~fl~1

.fl1f1b~CJ'U~ 1 tJm':i~fl~1 2565 b~~~CJ'U1'U

~~n~ "iI1'U1'U 48 h~b~CJ'U (!i1'U~6'i~ 4
"

h~~~CJ'U) fi1~1'V1'U~m':illfn':iI?l':i1lil~~CJlI

h~~~CJ'U6'i~ 500 'U1V1 (500x48)

24,000 24,000

o .c::t, ~

4. 'lJ':i~"1!1I6'1':i'lJ~6'im':i~1~'U'U~1'U 1 fI':i~ 15 fI'U, ,
" "-fi1eJ1'V11':i11~ 2 ileJ ileJ6'i~ 35 'U1V1 15x35x2

" "-fi1eJ1'V11':iflm~1'U 1 ileJ ileJ6'i~ 120 'U1V1

15x120)

1,050

1.800

1,050

1,800

33,710 33,710

..
VI

1,715

33,710

'lJ':i~~lJ'U~6'i ~~6'i~ij~VI!i1fn':i~fl~1"UeJ~ ~"U1?l

~'U~m':i~fl~1 (n.n.tl.u.)

3,430 1,715 6,860

2 1?l':i1lil~~CJlI~6ll~'lJ':i~ ~lJ'Ufn':i'U~'VI1':i~~

fl1':i~fl~1 .fl1f1~~CJ'U~ 1 tJm':i~fl~1 2565

h~b~CJ'U1'U~~n~ "iI1'U1'U 48 h~~~CJ'U

(!i1'U~6'i~ 4 h~~~CJ'U)
"

24,000 24,000

2,850 2,8503

3,430 1,715 24,000 4,565
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6. ~~~i\~(Outputs)

e.Jflfl1~tJ~:::LiJt.lfl1~'U~'Vn~LLfI:::fl1~~~fl1~Pif),I~1~ih.h:::~'Vl5.flTV'l ~1CJfl1~ fl1~~~m:w mT'il6'le:J'U

tJ~:::LiJt.le.JfI LLfI:::{JL'Vl~fl1~~~fl1~Pim~1~ih.h:::~'Vl5.fl1'\'1l ~1:W:W1~~~1'W6hJfl,:n'WL"[J~~t.l~fl1~Pifl'l~1 ('\'Il.~. 2560)...

7.~~i~5(Outcomes)

fl1~~~~1:W ~~d"il6'le:J'U'th:::LiJ'We.JfILLfI:::{JL'Vl~fl1~~~fl1~Pim~1ijtJ~:::~'Vl5.fl1'\'1l ~1:W:W1m~1'W611,rfl.:J1'W...
" ,

L"[J~.w'WVifl1~Pim~n('\'Il.~. 2560)

8. ~~~~1~11"il~1~~u
fl1~~m:::'U'U~~~1:W ~~d"il6'le:J'U'th:::LiJt.le.JfI LLfI:::{JL'Vl~fl1~~~fl1~Pifl'lS1.fl1~n"il'Vi~fl 4 v11t.l LLfI:::fl1~t.h

t.l1CJ'U1CJ~fl1~tJ~'U1i ijtJ~:::~'Vl5.fl1'\'1l

(t.l1CJ1~CJ 1m~'VlB)

~el1t.ldCJfl1~fl~:w{JL'Vl~ ~~~1:W LLfI:::tJ~:::"''We.Jflfl1~~~fl1~Pifl'lS1" ,

(t.l1CJ6'I"1l1~'\'Il.:J';'Vl~.:J'Vle:J.:J),
~e:J.:J~el1t.ld CJfl1~611,rfl.:J1'WL"[J~~'W~ fl1~Pi fl'lS1tJ~ :::~:wPifl'lS1'Wfl~~~'B~~:W~1"1lL"[J~2

"

('W1CJ6'I~Vi'W,
~el1'WdCJfl1~611,rfl.:J1t.lL"[J~~'W~fl1~Pi fl'lS1tJ~ :::~:wPifl'lS1t.lfl~~~'B~~:W~1"1l L"[J~2
"
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bb~'1N1'IJ

1101 01

~'IJ~~~~5A1~~~~~~1~

~'IJ~~ni'l~~5 ~'W\J.'lJA.2

I .c:tQl' Q

~'lJ1f.1~1'IJ~~\J~~'ti~\J

~i'\J~~'t1~\J lfl~~m~

~::ma1i'l1~h bil'IJ rns

~WJ'U1f1rui11'Vln1~~n~1"1J€J..:JPI'U~bfl1€J'1l1~m~~n~1, ~
".c:!iI iI Q.I Qilev cv f(

'Vl'IJ~1'IJm'IJm~'VlWJ'U1bb~~b?l~:W?l~l..:JPln~m'VlVl~'Vl~lm:w'4~~

~VlM1?1~1Vi 3 ~1'IJm~~WJ'U1bb~~b?l~:W?l~l..:J~n~m'VlVlf'Vlmm:w'IJ~~, ,
n~~Vl~~ 3 ~m~~'Uflrum'Vlm~~n~11~?I€J~f1~€J..:Jn\Jn1~b'tJ~~'lJbb'tJ~..:J1'IJPlm~~~, ,
~ 21

-rr€J1m~~WJ'U1Vl~n?lmbb~::m~tn'IJm~b1~'IJ~fiflru5~~:W~ ~~,

Vl1..:Jm~~n~1

lf1~..:Jm~1Vl~

n~:W-UbVlPl&i~~l:Wbb~~'tJ~~biJ'Ul:,J~m~~~m~~n~l,
'lJ1~1~~ lm~VlB, 'lJ1..:JoJ1b~ruVl'IJn~'U,'lJ1..:J?I~"llru1~lm'IJ~lv ~ ,

1 ~mfl:W - 30 n'IJm~'U 2564,

1. ~~nm~bbi'l::b~~~i'l

m~~WJ'U1flrui11'Vln1~~n~lm:Wbtl1Vl:l.J1~"1J€J..:Jm~~~m~~n~1~1:W'Vl~~~1"ll'IJqjqj"'&in1~~n~lbL\-1..:J"lll&i

YlVl5~m1"ll 2542 \l'IJ'ULbm"1JL~:WL&i:w(\l'IJ'U~ 2) 'Vl.PI.2545 Lb~~\l'IJ'U~ 3 'Vl.PI.2553 bu'U1~ijm~'tJiJ'IJ&i€J~1..:JLtJ'IJ

~~'U'ULL~~~1L-U'IJm~€J~l..:J~m~€J..:J1~~~..:Jb?l~:W1~?lm'IJ~n~lijn1~11..:JbLe.J'IJ1~~~~?li11'VliJqjVl1 f111:W~€J..:Jm~LL~~

1~ f111:wa1~ run'Un1~1i-rr€J:W~?l1~?I'UbVlPI1~~L\l'Vl1~-rr€J:W~e.J~n l~Vl ~ ?I€J'UVl1..:Jn1~~n~l~~ ~'U"ll1&i.ff'IJ~'U~1'U,,'tI 'U dol

(O-N ET) bL~~e.J~n1~'tJ~~LiJ'Un1~e:i1'U€J€JnL;~'U 1~ btJ'lJiJ"il~~Vl~n1'Um~11..:JLLe.J'IJ~1:wn'U~~Vll1..:J11'1L~~'Un'UPI'IJ~~

Lfl1€J'1l1~n1~~ n~l bL~~al'W n..:J1'Ub"1J~~'U ~ n1~~n~l b~€J1Vl'1~-rr€J?I~'tJ1'Un1~~WJ 'U1n1~~ ~n1~~ n~l"1J€J..:J,

" , '
a1Un..:J1'IJL"1J~Yl'IJVin1~~n~1'tJ~~tl:w~n~1'IJfI~Pl15~~:W~1"llL"1J~2 ijVlU1Vi ?lU'U?I'4'U~..:JL?I~:W-ULVlPl

n1 n'U&i~ ~1:W1~?lm'U~n~11 'IJ~..:Jn~1111b-U'Un 1~1~ij n1~~~ n1~~n~l~ij flrui11'Vl~ ..:Jl~~~'Vhlm..:Jn l~~WJ 'U1

f1rum'Vlm~~ n~l"1J€J..:JPI'IJ~bfl~mh ~m~~n~l~ 1:W'U1~'Ul~"1J€J..:J~el1'U1~m~a1U n..:J1'Ub"1J~~'U~m~~ n~l'tJ ~~tl:W,~ ~

~n~1'IJfI~Pl15~~:W~1"llL"1J~2 LL~~a1Un..:J1'IJflru~m~:Wn1~~n~1.ff'U~'IJ~1'UL~mtJ'lJn1~~m~~'Uflrum'Vlm~~n~1~ ,
~lJ..:JbU'Um~~WJ'U1~b~~'U1~e:i1'U€J€JnL;~'IJ1~~~b~"1JLtJ'lJijVi'n~~n1~~~1bfl~1~'I-1~..:JLfI~l~'I-1n1~bLniJruVl1 uae

, ~ v

n1~L~~'IJ~~1~~'UL€J..:J1~~1~~n~l-UbVlPln'tJ~~"il1P1'U~bfl~€J'1l1~~1:wn'UPI'IJ~bfl~€J'1l1~n1~~n~l bb~~~PI'U~bfl~€J'1l1~
'U 'U '\l cu
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3. dhvl3J1EJ
3.1. b;i.:lu'i3J1W

3.2. b;i.:lflW.fl1'W
I ~ ~ I .:::i Q4 Q.I iI..:::IiI d iI IV iI II 0

bb(9l~~~'tm bl"l':ifl"V1 tJ f11':i ~ fl~1 ~fl91 m':i~'I"l\1lJ'W1 e-Jb':itJ'W'VI~fl\?1l"l~ e:J~f)'U91\?1b'W'W"Vfl~e-Jm'Wd tJ f11':icu cu q cu

1-30 'I"l.tJ. 64

d
'VI

1

2

3

4

5

1-31 D.I"l. 64

1 ~.I"l. - 31 ~.I"l. 65

1 - 15 n.u 65

16-30 n.u 65
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5. ~\J'l.h::2J1ru : LL~'U-:J1'U~'U~1'U~1'Ufl1'n~'(9),J'Ulbb~~b?f~lJ?f~1-:J~mJ.fl1'VfVl-r'V'ltJ1mlJ'U~~ tJ-:JtJth~lJlru 2565~ q

"ill'U1'U 244,400 tJl'Vl (?fa-:Jbb?f'U~Vld'U~~'U~~aCJtJl'Vlt11'U)

5.1 ';jlCJ~~LaCJ~fl1'a 1i~lCJ-:JtJtJ';j~lJlru

1. ~(9),J'Ulflru.fll'V'lfl1';j~fl~l~'U~bfl~a~lCJ ~llJ
q "

il~m';jlJ~~fl~1'Ub 'Vl~ntJ';j~"ill~'U~ bfl~ a~l CJ
"

VllJlmVl~ 'Vaa1i~~1~lCJVJmlCJfl1';j

5.2 bb~'Ufl1';j1i~lCJ-:JtJtJ';j~lJlru

18,290 - 18,290 -

23,270 - 23,270 -

18,290 - 18,290 -

23,270 - 23,270 -

25,760 - 25,760 -

19,540 - 19,540 -

17,050 - 17,050 -

18,290 - 18,290 -

25,760 - 25,760 -

20,780 - 20,780 -

18,290 - 18,290 -

15,810 - 15,810 -

244,400 - 244,400 -

ci ... l\Pl'nna 1 l\Pl'a~J1a2 l\Pl'a~J1a3 1\Pl'a2J1a 4'VI n~n112J 1111

1 bb:5'-:J:ij~?f';j';j-:JtJtJ';j~lJlru1~~'U~ bfl~a"(hCJ 244,400 - - - 244,400
"..,

fl1';j~fl~l

';j1lJ 244,400 - - - 244,400

6. ~~~il~(Outputs)

"ill'U1'Ucrb~CJ'U~i1~~fll';jtJ';j~biJ'U~~lKlJf)'Vli'Vl1-:Jfl1';jb~CJ'U~llJVI~fl?f~';jbLn'Un~1-:Jnl';j~n~l.rr'U~'U~l'U~ VI ~ ~

eJl'Ubflru,,'bJ'l!aCJnl1~aCJ~~ 95

7. ~~~'W5(Outcomes)
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8. ~~~A1~11~~1~~u
8.1 ?fm'UPifl't~1i'l m~-W(1),J'U1f1tum'V'J m~Pifl'lj1 fJ~1\l btJ'U~~tJ'u ua ~~ m ~ fJ\l,

('U1CJ1~CJ 1m~'Vl~)

~e:l1'UdCJm~fl~lJDb'Vl~ ~~~1lJ bb~~tJ~ bi1'Ut:J~m~~~m~Pifl'lj1'II ,

('U1CJ?f~Vi'U Vi'V'J~e)fl'lj~),
~e:l1'UdCJfl1~?l1'l1fl\l1'Ub~~~'U~m~Pifl'lj1tJ~~tllJPifl'lj1'Uf1~~~'B~~lJ~1'1l b~~ 2
'II
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bb~'lH1'U

'6'IeJ~fltleJ~E!V15fl1'6'1~j'tf1~ «(huvb

fl1 ~-W~'Ul fl1~1(;1 bb(l~th~ bil'U(:.J(lfl1~b~CJ'U~vl1:W u'U1Vll.:1iffi 'VIli
'U

"c!iI 11 QJ .::::..t.lQJ QJ 6'

Y-l'U~1'U(;11'U fl1~Y-l~'Ul ua ~ b?f~:W?f~l.:11"1nCJmY-lVl~Y-lCJ1m:W'U'l~m~ ,

oUeJ3 tJm~~'UflrumY-lfl1~~ frl~11 ~?feJ(;1f1~eJ.:In'Ufl1~btJ~CJ'UbbtJ(I.:I

1'Ul"1m~~~~ 21

~"' "''6'I'UeJ~E!V15fl1'6'1~~~~~1~

'6'I'UeJ~n~E!V16'6'ICWU.'Ufl.2

I CI QI .Q.

~'U1EH1'UVI~'U~~'tfeJ'U

~i''U~~'tfeJ'U lf1~~f11~

~::E.l::b1~1~1Lil'Uf11~

Vll.:1fl1~~n~l

1'VIli

ml:wi!b VlI"1~(;11'11:Wbb(l:::tJ~::: bil'U(:.J(Im ~~(;1 fl1~~ n~l,
o <t QJ

tneiru Y-lfY 'VI'ldn(l'U

I?!mfl:W 2564 - n'UtJ1CJ'U 2565

"'1. ~~nf11~bL~::L~~~~•
"illn?fm'Uf11~ruf11~bb Y-l~~:::'Ul(;1"UeJ.:I"UeJ.:I1 ~fI~(;1 b~eJ l1-r?f 1fl1 ~'U12019 (COVID-19) l~61.:1(:.J(Im:::Vl'UeJ~l.:1

~'U u ~ .:IvieJf11~~n~lVl m:::~'lJvi'11(1 n Vl11~?fm'U~ n~l bfleJ'UVlnbb ~.:Ivi'11(1 n~ eJ-:JtJ(;1f11~b~CJ'Uf11~?feJ'U oUeJ:W(l"UeJ-:J
II q Cj \J

UNESCO (World Economic Forum, (2020) Y-l'lJl1ih)l'Ul'UtJm~CJ'U 1.38 -W'U~l'Ufl'U l~-r'lJ(:.J(lm:::Vl'lJ"illnfl1~tJ(;1

?fm'U~n~l ~.:IbtJ'U(:.J(lm:::Vl'lJ vim ~eJ.:IeJ~l.:1n'h~"ul1.:1 bb(l~bn(;1 fl1~tJ-r'U btJ~ CJ'U~:::'lJ'lJf11~~(;1fl1~~n~l ~b~'Ui(;1~?f(;1,

, ",
m:::Vl~l.:1~ n~1~fl1~Vil1 "fl1~ b~CJ'U~"UeJ.:ItJm~CJ'UVln fl'U "il:::bil(;1~'UeJ ~1.:1vim ileJ-:Juae bvh bViCJ:Wf)'U bY-l~1:::fl1 ~ b~CJ'U~1l1'U , 'U

f11~~n~l h.:lb~CJ'UeJ1"il'VICJ(;11~ bbvifl1~b~CJ'U~'VICJ(;11lil~ uae f11~b~CJ'U~ bn(;1~'U l~Vl n~ Vlmlm f11~b~CJ'U~"UeJ.:I~\~CJ'U
q \J q \J q q \J 'U

llil~ ~1 f)(;1btlY-ll::: 1 'U.ff'U b~ CJ'U bvl lJ'U" tJ~::: n eJ'lJ G'11tJn-:Jl'U fl ru:::n ~~:w f11~f11~~ n~l~'U~'U ~1'U ii'U 1CJ'lJ 1 CJ1~...

2019 (COVID-19) 1(;1CJ1~?fm'U~n~l'~"ill~rul~tJ bb'lJ'lJfl1~~(;1f11~~n~l~~'UeJ~f)'lJ?fmY-l'U~'lJVl fll1:Wb'VI:W1:::?f:Wbb(l:::
'U 'U

fll1:wtJ(I eJ(;1.nCJ"UeJ.:I~'U~ bb~(I::: bb~.:I "ill mb 'Ulfi(;1 bb(l:::bb'UltJ5'lJ1h :a.:l'U1CJ'Ul CJ~ -:Jn~11oUl.:1~'U "il:::b~'U 1~11 b~eJ f11~ b~CJ'Ui

"UeJ.:ItJm~CJ'Ubn(;1~'UeJ~l.:1~ m ~eJ.:I lli'VICJ(;1ti-:J ~.:I?fm'U~~(;1 f11~b~CJ'U~ bb(l:::b1(11~ b~CJ'U~ l(;1CJ~ f11~1(;1 bb(l:::tJ~::: bil'U(:.J(I
, 'U 'U

erb~CJ'Unfll'lJ~l tJY-l~eJ:Wf)'lJfl1~~ (;1f11~b~CJ'U~"UeJ.:Ifl~b 'Ii'Ub~ CJ1 f)'U ~.:IJ'U b~eJ 1~f11~1 (;1bb(l~tJ~::: bil'U(:.J(I?fl:Wl~~?f:::V1eJ'U
'\J 'U 'U \J

flrumY-l"U eJ-:Jerb~CJ'U\?ll:W'VI~n?f\?l~bbn'Un(ll-:Jf11~~n~l.ff'U~'U~l'U Y-lVl'B~ml"ll 2551 bb(l:::?fl:Wl~~1l1 (:.J(lltJ1 i-W~'Ul
II \J \J d.!I 'I

erb~CJ'U1~ eJ~ 1.:1bbV1"il~.:I?feJ(;1fl~ eJ.:If)'U'U ~'lJVl bb~(I :::~'U ~1'U ~ .:I~l btJ'U ~ eJ.:ItJ-r'lJ f11~1(;1 bb(l:::tJ~::: bil'U(:.J(11~~(;1'V1~'U bb(l:::
'U ~ ,

b'VI:Wl:::?f:Wf)'U?fm'Uf11~ru f11~1(;1bb(l:::tJ~::: bil'U(:.J(I"il:::btJ~CJ'U 1 'VI:W1~?feJ(;1fl~eJ.:If)'lJf11~b~CJ'U 1'UCJfliffi 'VIli 1(;1CJbtJ~CJ'U"ill n,
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"fl1'j'l\?lLL~~th~Llj'l.H:.J~fl1'j'L~CJ'U"illnnl''H'feJ'U'' hMJ'U "fl1'j'l\?lLL~~th~Llj'Ut:.J~"illnfl1'j'L~CJ'Ui\9mJLL'U1~HnVl~" L"1l'U

fl1'j'1JeJ'UVl1J1CJ fl1WI1LfI'j'.:J.:Jl'U Vl~eJLtl'j'L"ilfl:B'U.:J1'U L'iJ'U~'U

"ill nm 'j'ij L'Vlj31~\?I\9111Jm~6'fm..! b 'U~.:J fl\?l~ I'llrmu L'lI\91~'U~fl1'j'Pl m~ntl'j'~tl1JPl n~l'U mj31~5'j''j'1J'j'1"lj L'lI\912
'11'11

b'U"1l1.:J6'ftl1'Ufl1'j'rufl1'j'LL'I"I~'j'~'Ul\?1'l1eJ.:J'lIeJ.:Jhfl~\?IL~eJ b~6'fLfI h'U120 19 (COVID-19) 'I"I'U11nlu'U'Ufl1'j'-.ij\?lfl1'j'L~CJ'U~
'II 'II

~ Ltl~ CJ'ULLtl~.:J1tl L~m~ CJ'U~~Ul'UJ11 CJ'j'tl LL'U'U~Vlm nVlm CJLLl'ifl'j'~6'feJ'UEJ.:J1~6'f11Jl'j'tltl 'j'~ Llj'U~L~CJ'U1J16'feJ\?If1~m fl'U
CU '\J \IOU \I

amumsni ~.:Ji1f1111J~lLtJ'U~eJ.:JvllLfI'j'.:Jfl1'j'd~'U

'" tl "2.11J1'l 'a::i1~f1

2.1. L~eJb~f1'j'i1f1111J~fI111J LilhL~CJ1fl'Ufl1'j'1 \?It:.J~LL~~tl'j'~ Llj'Ut:.J~fl1'j' L~CJ'U~m1JLL'U1'Vll.:J1m Vl~
'II 'II 'II

2.2. L~eJb~f1'j'6'fl1Jl'j'tll\?l t:.J~LL~~tl'j'~Llj'Ut:.J~fl1'j' L~CJ'U~\9111JLL'U1'Vll.:J1mVl~lJ1
'II 'II

3. dhVl1l1a
3.1. b;;~tl~1I1ru

f1t~6'feJ'Ub'U~.:Jfl\?l~1'11n.:J1'UL'lI\91~'U~fl1'j'Pln~ltl'j'~tl1JPln~1'Umj31~5'j''j'1J'j'1"lj L'lI\912 ~1'U1'U 188 f1'U

3.2. b;;~f1rufl1'W•
f1~~6'feJ'Ub'U~.:Jfl\?l~l'11n.:J1'UL'lI\91~'U~fl1'j'Pl n~ltl'j'~tl1JPln~l'U f1'j'j31~5'j'11J'j'1"ljb'll\912 i1f1111Jifl111J

bilb"il b~CJ1fl'Ufl1'j'l\?l bb~~tl'j'~ blj'Ut:.J~ms L~CJ'U~\9111Ju'U1'Vll.:J1m Vl~
'II

2. eJ'U'j'1Jb'B.:Jtl~'U~ m 'j'b~CJ1fl'Ufl1'j'1 \?Ibb~~tl'j'~ blj'Ut:.J~

rns b~CJ'U~\9111Ju 'U1'Vll.:J1m Vl~u 'U'UeJeJ'U1m1
'II

5'U11f11J 2564

3.

,j1'U1'U 20,000 'U1V1

5.1 'a1a~::bijalJln1'al'Y1~1a~'Utl'a::1I1ru

..;
VI

.%
x 35 'U1'Vlx 6 1JeJ

s
'U1V1x 3 1JeJ

4,200

7,200

4,200

7,200
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1,050
. .

1. '¬ lllVfli11~Lb~~Lfl~€l~~1Jflru~v11~1\J 15 f1'tJ 1,050
...

x 35 U1'Vlx 2 iif)

2.
<V 0 15 fI'U x 120 1,800 1,800m'Vl1':iflm-:Jl'Uflru~'Vl1-:J1'U - -

.,
U1'Vlx 1 iif)

3 fi1(J1f)Ubb'Vl'U1'Vlr.J1m'Vl~fl1 fI'U 3,600 3,600 - -

il1~N(;1~ 600 U. X 6 "1JlJ.

nliln"a111~ 3 ~~th1r.J-:J1'Ulf1':i-:Jfl1':i

1.
• <V 2,150fI11~1'l - - 2,150•

'" '"1111.:1tJ'lh:::1I1W~.:Ia'U 20,000 3,600 14,250 2,150

Vl1I1mVl~ * "llf)f)'UWinT'ii1r.J'Vlfl11r.Jfl1':i• •

5.2 bb~'Un11"lii~1t1.:1u'h:::1I1W
..; ~

1{Pl1111a 1 1{Pl1111a 2 1{Pl1111a 3 1{Pl1111a 4'Vl '!I'U{Plf)'Ulnlilm111 1111

1. ~l'lvl1fiii f)fl1':i1'1'lbb(;1~'th~bil'Ut-J~fl1':i 11,400 - - - 11,400
'U

b~r.J'U~mllbb'Ul'Vl1-:J1m'Vl~
'U

2. f)U':ilJb~\I'lJilu~ ms b~r.JlflU fl1':i1'1'luae - 6,450 - - 6,450

'IJ':i~bil'Ut-J~fl1':ib~r.J'U~(JI1lJu'Ul'Vl1-:J1m.'Vl~
'U

uuuasul~tJ
3. ~~'IJ':i1r.J\l1'Ulf1':i\lfl1':i - 2,150 - - 2,150

~~
':illJ-:JU'IJ':i~lJ1ru'Vl-:J~'U 11,400 8,600 - - 20,000

6. ~~~~{Pl (Outputs)

6.1 fI':i~~f)'Uiifl11lJ~fll1lJ boV1loub~r.JlflU fl1':i1'I'lbb~~'IJ':i~bil'Ut-J~fl1':ib~r.J'U~(JI1lJu'Ul'Vl1\11m.'Vl~~~ ~ ~

7. ~~aW5(Outcomes)

7.1 fI':i~~f)'Uiifl1':i'IJ1'u b'IJ~r.J'U':i'IJbbUUfl1':i1'l'lbb~~'IJ':i~bil'Ut-J~1~~f)l'lfl~f)\I(JI1lJU~U'Vl
'U'U 'U

< • ...

7.2 tifl b~r.J'Uiit-J~~lJ'1'Vl5'Vl1\1fl1':ib~r.J'Ub~lJ~'U
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8. ~i'l~fl1~"h~~1~i''U
8.1 I"l~er6'leJtJhi'1''lJ fl1~~w.J'lJ1~hufl1~1~ bb",~LJ~~bi'JtJe,mfl1~ b~tJtJ~6'leJ~l"l~eJ~n'lJ6'lmYr'iJ~~~~ ~

8.2. il'm~tJtJl~1''lJfl1~~w.JtJleJ~l~\91m~eJ~

8.3. 6'lt;11tJPlm~liJ u 'l.J'.lLJn'lJ1i~&i~ltJ fl1~1 ~ ua ~LJ~~bi'JtJe-Ja m ~b~tJtJ~"[JeJ~erb~uu~ ~ ~

(tJltJ1~tJ lm~'Vl~)

ere)ltJ1tJfl1~fl~lJijb'VlP1 ~~mlJ uaeuse i'JtJt.mfl1~~~fll~Plm~l~ ,

(tJ1CJ~"Ill~y.j~'; 'Vl~~'Vlm)

~eJ~~e)ltJ1CJfl1~~lil'mltJb"1J\9I~tJ~fl1~Plm~nLJ~~tllJPlmntJl"l~P1~5~~lJ~l"1l b"1J\9I2~

90



bb~'1H1'U

ae:J~fI~e:J.:I~'VI5fl1a~i'tl1~ (~1'IJ~)

du u
a'Ue:J.:I~'VI5fl1a~~~.:I~1~

a'Ue:J.:Infl~'VI5aVnJ.'Ufl.2

1'UP1Vl111~~21

-rrf) 1 fl11vr(9)J'U1'Vi~m'lVl1bb~~m~'U1'Ufl11b~fJ'U~l"ililrui)11lJ~ ~~.

I .tCiIQI' Q

~'U1 fJ.:I1'U'VI~'U~~'tIe:J'U

~i''U~~'tIe:J'Ulfl~.:In1~
'II

0": ...
'U1.:1'U1b~ruwunau

OJ 'U

Vl~llillJ 2564 - tl'UmfJ'U 2565•
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ~~fln1~bbfil::b~~~fiI
"il1fl6'ftn'Ufl11rufl11bb~~1~'U1~'1Jf).:I'1Jf).:Ib11il~~b~f)111'6'fblilb1'U12019 (COVID-19) ~ijm1lJ1'Ubb1'1bb~~•

'1JmfJ#l11'U1'1fl11'1e:J~1'111~b~1lJ1flfl11~~1'UlJ1b~ fJbQ~l~f) ~1'1~\lijbb'U1b'\JlJ~"il~bfi~fl111~'U1~ 1'Ub1'1b~fJ'Ub~lJ

lJ1fl~'U ~'1'Vil~'U1il1P1~i)11lJ11"1lbu'U~'U~m'UlillJ6'f'l6'f~'Vi~f)~'U~~ bb~'1b-rrlJ 'Vll1m 1'1b~fJ'U1'U~'1tl~6hu fl'I1'U b'1JVl
• 'U •

~'U~fl11~fl~lth~(1lJ~fl~1'U1il1P1~i)11lJ11"1l b'1JVl21'i'f)'1b~f)'Ufl11btJ~.fl1Iilb~fJ'U~ 2 tJfl11~fl~1 2564 f)f)flhJ

f)~ 1'1bJij fhVj'U~ ua~byj f)llJ1~fl11 b~f)'Ul'U btJ~.fl11ilb~fJ'Um~'Vl'U~ f)bf) fl16'f1'Ufl11 b~fJ'U~ue~~'Vlfi'1Jf)'1'IJflb~fJ'U
'U

6'ff)'U~'Vimfl~mfl uae byjf) bU'Ufl11~'1 b6'f~lJbb~~6'f'IJ'U6'f'U'U1m 1.:1b~fJ'U1'U~.:Itl~ij1tJ u'U'Ufl11~~fl11 b~fJ'Ufl116'ff)'U
• 'U

1'U"1l1'16'ftn'Ufl11rufl11bb~~1~'U1~'1Jf).:Ib11il~~b~e:J111'6'fb1ilL1'U12019 bu'U1tJ1'UViP1'Vl1'1b~fJ1tl'U i.'11'IJfl'l1'Ub'1JVl~'U~

fl11~fl~1'I.h~(1lJ~fl~1'U1il1P1~i)11lJ11"1lb'1JVl2 ~'1ijm1lJ"iI1bU'U~"il~l'i'e:J'Ivl1fl111~mb~~TI(9)J'U11tJbb'U'Ufl11~~fl11
'U

b~fJ'Ufl116'fe:J'U1'U"1l1.:16'ftn'Ufl11rufl11bb~~1~'U1~'1Je:J'IL11il~~b~e:Jb1'6'fblilb1'U1 2019 ~6'le:J~Iil~e:J'Itl'U'U~'U'Vl'1Jf)'1

L1'1b~fJ'U1'U~'1tl~ byje:J1'Vi1~1tJbb'U'Ufl11~~fl11b~fJ'Ufl116'fe:J'U1'U"1l1'16'1tn'Ufl11rufl11bb ~~1~'U1~'1Jf)'1b11il~~b~f)111'6'f
'U

b;ffe:Jb1'6'lblilL1'U1 2019 '1Je:J.:I6'11'IJm1'Ub'1JVl~'U~fl11Pifl~l'lJ1~(1lJPifl~1'U1il1P111511lJ11"1lb'1J~2

2.2. byje:J~fl~1~~fl111oU1tJu'U'Ufl11~~fl11b~fJ'Ufl116'fe:J'U1'U"1l1'16'1tn'Ufl11rufl11bb~~1~'U1~'1Je:J'Ib11il~~
'U

b;ffe:Jb1'6'fblilL1'U1 2019 '1Je:J'Ii.'11'IJfl'l1'Ub'1J~~'U~fl11Pifl~ltJ1~(1lJPlfl'l~1'U1il1P1~i)11lJ11"1lb'1J~2
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.'

3. bihVl:U1V

3.1 b:a.:J'IJ~~J1fLJ

h.:Jb~CJ'U~.:Jn(1)6hufN1'Ub"u(9l~'U~fl1~~fl~1'IJ~~t:1:W~fl'l~1'Ufl~P1~D~~:W~1'1J b"u(9l2 '<il1'Ul'U 188 h.:J

iJ~'IJ uuu fl1~'<il(1)fl1~b~CJ'Ufl1~6'lB'U 1 'U'lh.:J6'lm'Ufl1~rufl1~bb ~~~~'U1(1)"uB.:J I~fl~(1)b"11Bb1'6'lbflb ~'U1 2019

3.2 b:a.:JflfLJ.fl1~•
1~~'IJ bb'lJ'lJfl1~~(1)fl1~b~CJ'Ufl1~6'lB'U 1 'U-dl.:J6'lm'Ufl1~rufl1~bb~~~~'U1(1)"uB.:J I~fl~(1) b"11Bb1'6'lbflb ~'U1

2019 "uB.:J6hufl.:J1'Ub"u(9l~'U~fl1~~fl~1'IJ~~t:1:W~fl~1'Ufl~P1~D~~:W~1'1J b"u(9l2 ~iJ'IJ~~~Vl5.fl1~

1.

o o;l QJ

'U1.:J'U1 b~ru 'VI'Uflfl'lJ
'" 'U

o o;l QJ

'U1.:J'lJ1b~ru wunau
'" 'U

2.

3.

4.

5.

QJ ~

~:W.fl1~'UD 2565
o o;l QJ

'U1.:J'lJ1 b~ru 'VI'Uflfl'lJ
'" 'U

iJ'U1fl:W 2565
o o;l QJ

'U1.:J'lJ1b~ru 'VI'Uflfl'lJ
'" 'U

5. .:I'lJ\h~:U1W:ij1n : bb(:,J'U.:J1'U~'U~1'U~1'Ufl1~~!?lJ'U1bbfl~b6'l~:W6'l~1.:J~flCJm~Vl1'~CJ1m:w'U~f1 U.:J'lJ'IJ~~:W1fLJ ~.P1. 2565~ .
'<il1'U1'U 20,000 'U1Vl

5.1 ~1CJfl~b~CJ(1)fl1~1'li'~1CJ.:J'lJ'IJ~~:W1fLJ

iJ'U1fl:W 2565

1,950

1. B1'V11~11.:Jbbfl~bfl~B.:J~:W~b-rr1'IJ~~~:w 25 fl'U x
...

35 'lJ1Vl x 2 iJB

1,750 1,750

J{
x 1 :WB

3,000 3,000

1. B1'V11~11.:Jbbfl~bfl~B.:J~:W~b-rr1'IJ~~~:w 25 au x
J{

35 'lJ1Vl x 2 :WB

1,750

3,000
J{

x 1 :WB

3,000

1,750

1,950
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nli)n';i';i~Vi 4 ~lbfl";il~",-rrenj~
'IJ

1. m'VI1'r·h~bb~~bfl~€J,:j~~erb-rr1\h~'Il:U 15 fl'U x 35 1,050 - 1,050 -
'IJ ,

'"irm x 2 ij€J

2. m'VI1";ifl~1,:j1'Uerb-rrl'lh~'Il:U 15 fl'U x 120 inn 1,800 - 1,800 -
'IJ ,

'"x 1 ij€J.
nli)m';i~Vi 5 vll";il~,:jl'Ufl1";i1~~

1.
I d d 1/ i.I

m'VI1";i11,:jbb~~bfl";i€J,:j~:U~b"IJl'lh~'Il:U15 au x 35 2,100 - 2,100 -
'IJ ,

'"inn x 4 ij€J

2. m'VIl'mm,:j1'Uerb-rrl'lh~'Il~ 15 fl'U x 120 inn 3,600 - 3,600 -
'IJ ,

'"x 2 ij€J
!II !II

';i1~.:IUtl';i::~1ru~.:Ifl'U 20,000 - 18,050 1,950

d
'VI ';i1~

'" !II

';i1~.:IUtl';i::~1ru\1'.:Ifl'U 20,0008,550

4,7501.

4,7502.

3.

4.

4,750

1,950

2,850

4,750

1,950

2,850

5. 5,7005,700

11,450

6. ~~~~~ (Outputs)

1~~u bb'lJ'lJfl1";i~~fll'H~~'Ufl1";i6'f€J'U1'U"1l1,:j6'ftn'Ufl1";irufl1";ibb~~";i~'lJl~"IJ€J,:j1";ifl~~b.a€J111'6'f1fl1";i'Ul 2019

"IJ€J,:jG11-Ufl,:jl'Ub"IJ~~'U~fl1";i~fl'I~nU";i~~~~m~1'Ufl";iP1~5";i";j:U";j1'1lb"IJ~2 ~ljU";i~~'Vl~m~

7. ~~~'W6(Outcomes)

7.1 fl";ier6'f€J'U'l11";iUbb'lJ'lJfl1";i~~fl1";i b~~'Ufl1";i6'f€J'U1'U"1l1,:j6'ftn'Ufl1";irufl1";ibb~~";i~'lJl~"IJ€J,:j1";ifl~~ b.a€J111'6'f1fl
'IJ'IJ 'IJ

l";i'Ul 2019 "IJ€J,:jG11'l1'fl-:ll'Ub"IJI'l~'U~fl1";i~mnu";j~~:u~m~1'Ufl";iP1~5";j";i~";i1'1lb"IJ1'l21u1i6'f€J~fl~mI'l1:U'lJ~'lJ'Vl

7.2 -Uflb~~'U1~1''lJfl1";i~WJ'Ul6'f€J~fl~€J,:jl'll:U~fl~m~
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8. ~~~f'l1f1';h~:::ltii''U

8.1 tJm~CJ'U ltif'IJ fl1)~(PlJ'U1?feJ\91fl~eJ-:J~111P1flCJ.fI1y.j

8.2. ?ftn'U~ f1~TU1)\J u 'IJ'IJfl1)~\91 fl1) b~CJ'Umsa eJ'U1'U'1l1-:J?ftn'Uf1l'wlfl1) bby.j~)~'lJ1 \91"1JeJ-:Jl)fl ~\91b~eJ
'II

bf?f lfl 11'1..112019 1\J1-tl1~eJ~1-:Ji1\J)~~'Vl5.f11y.j
8.3. ~ltJm1'Ub "1J~~'U~fl1)~ fl~li1)\J u 'IJ'IJfl1)~\91 fl1) b~CJ'Umsa eJ'U1'U'1l1-:J?ftn'Ufl1)ru rnsu y.j~)~'lJ1 \91

'II

"1JeJ-:J11fl~\91b~eJbf?flfl 11'1..112019 ?feJ\91fl~eJ-:Jtl'IJ'IJ~'IJ'Vl

~ ~L~\J~"lJle'.n1'
('U1CJi~CJ lm~'Vl~)

~e)1'U1CJfl1)fl~lIijb'Vl~ ~\91mll bb~~\J)~bi1'U~~fl1)~\91fl1)~fl~l
'U ,

('U1CJ?f)Vl'U Vly.j~e)fl~)),
~e)1'U1CJfl1)~ltJfl-:J1'Ub"1J(9)~'U~fl1)~fl~1\J)~t111~fl~1'Ufl)~~Li))1I)1'1l b"1J(9)2
'U
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bb~'U..:Il'U

II ~ ""~~~~~~..:I~~6Al~~~~1~

~'U~·.:In~EJ~5~'VHi. ...
~'" '"~'U~..:I~~6Al~~~~..:I~1~

~'U~..:In~~~5 ~'t'4t1.'UA.2

~m~truzl~~..:In1~
I QlQ,I ClIo

~'U1EJ..:Il'U~~'U~~~~'U

~i''U~~~~'U 1~~..:In1~

~ZEJZb1~lfhbij'Un1~

8U):Ub"il..:JtJ5lliim)t9l1tJ)~UUVl1..:Jln(lb~8~19lJ'U1m~U1'Ufl1)~~n~m):Ubb(l~

'l.J)~biJ'U~19lJ'U1n1)~1:U:U1~)~1'Uflru~n~ru~~-W..:JtJ)~6'1..:Jri"1J8..:J'Vl~n6'1~)
'" , 'U

fl1)~n~ltJ~:U1tJ 'I"lVl'B~m1"ll 2560... ,
"4 iI Q.I .Q. i.I Q.I Q.I 6

'I"l'U~1'U(111'Ufl1)'I"l19lJ'U1ua ~b6'1):U?l)l..:Jl"lntJfl1'1"lVl)'I"lenm:U'4~tJ

t9l1'UVi 3 fl1)~19lJ'U1bb(l~b6'1~:U6'1~1..:J~ntJfl1'1"lVl-r'l"ltJ1n1:U'U~~,
-V8 3 tJn1~~uflrufl1'1"lm)~n~11Vi6'18(11fl~8..:JnUfl1)btJ~tJ'UbbtJ(l..:J1'Ul"lm~ 21,

6"q Q.I .Q. iI Q.I Q.I QI

n(ltJVl'BVl3 m)'I"l19lJ'U1bb(l~b6'1):U?l)1..:Jl"lntJfl1'1"l'Um)tJ'Ufl)bb(l~Uflmn1
, 'U ,

1fl)..:Jfl1)1'VllJ

n~:uijbVll"l~(11~l:U"16'1'1"ltJ.'Ufl)l"l~'B)):U)1"llb"1J~2

'U1tJl~tJ ln1~Vl~ 'U1..:Jn1ru1 h~1'U,
tJ..:JU'l.J)~:U1ru2565

1. ~~nn1~bb~Zb~~~~

tl~~,j''U~..:Jfl:UIan lt9lii n1) btJ~ tJ'UutJ(l..:J8~1..:J)1(11b~11'Ut9l1'Un1)~n~liin1)tJ-ru btJ~tJ'U1fl)..:J6'1~1..:J1'VllJ

~(l8(11:U'Ufl1)tJ n)tJ n1) b~tJ'U~~lJ..:Jb'IJ'U'vln~~ fl1)f1 (111Vinu ~b~tJ'U)1:ufi..:Jn1) ~(11m )b~tJ'U~~ b'IJ'U~b~tJ'UbtJ'UG11#Iru~..:J
~\I \I q 'U \I \J tI

:u~btJ'UijiJ m'Vl:U1tJ~~~:u ~b~~tJ:UVl-r'l"ltJ1nsu flfl(l1 Viii fl ru.f11'1"l1Vinu ~ ..:Jfl:Ubb(l~'l.J)~bVll"l"lll ~1(11tJbu'l"l1~8~1..:J~..:J, ,
6'1m'U~n~11~-rU:U8Uel'1'U1:U:U1n~'U ~..:J1'U~1'U1m amsua ~n1)U~'Vl1)~(11ms iin1)~1:Uf1(11bb(ld1:U~(11~'Uh

)~'Vll1..:JUflfl(l1 'U1)..:Jb~tJ'Ubb(l~~U~'Vl1) fl)ii~1'U1 'Ufl1)~(11~'Uh1 'Ub~8..:Jn1)~(11n1)~n~1:U1n~'U (Teacher
, 'U 'U

empowerment) 1Vin1)~(11m)~n~1G11'Vl-rU ~b~tJ'Uiin1)tJ-ru btJ~tJ'Ub~81Vi6'18(11fl~8..:Jnu'U1tJU1tJm)~n~11 Vil1'U

~8m) btJ~tJ'UbbtJ(l..:Jfl11:Ub:u~tytl11'Vl,J11'Ut9l1'U~1..:J1
tl:u~ tJ~iifl11:UG11#In 16'1..:J6'1(11~8flrum'l"l"1J8..:Jn1)~(11n1)~n~lVlm~~u lt9lbLnflru.f11'1"l"1J8.:1fl)L'I"l)l~mb tJ'U

o~ \I' 'I , 'I \I \I

~tl1tJ-r"llty1 LL'U1f1(11Lb(l~b~~'U1):Uru"1J8.:1n1)tJ5~tJ n1)~ n~11 tJ~ n1)tJ 5,j'~ 'I"l)~)1"ll,j' ty rY~n1)~ n~l bL'Vi.:l"lll~

'I"lVl'B~m1"ll 2542 ~..:J1Vifl11:UG11#In 18~1..:J~..:J~8n1)~19lJ'U11"ll1~'I"lfl) 1Vib'iJ 'Ul"lll~'I"li'U(."..:JLb(l~lt9lf11'Vl'U(111Viii n1)
II Ut 'U 'U

tJn)tJfl)8 ~1..:Jfl)U1.:1~)b~8 tJn1~~U:U1~)~1'Ul"ll1~'I"lfl) 1Vi?l..:J~'U1(11tJLu'l"ll~fl)~6'18'U1'U)~~utJ ~:U1tJd.Jeu \I dol \I \I 'U'U d.S

G11'ITn.:l1'Ub"1J~~'U~m)~fl~l'l.J)~~:u~n~l'Uml"l~'B)):U)l b"1J~2 L~.:Ib~'Ufl11:uG11#1ty"1J8.:1m)~n~1'l.J~:U1tJ

1(11mu'l"l1~1'U-d1.:1"1J8.:15 'lJ8.:1tJLb)n"1J8.:1~1~11btJ'U-d1.:1L1m~~~6'1(11~1'Vl-rUn1)b~tJ'U~bb(l~b~n'·,hb'lJ'U~8.:11t9l-rum), 'U

(11Lb(lb811:u1~:U1n-wmLlJfl) 'Vl~8~(11LL(l~.:Ibb~bb)mn(111(11tJfl1)1Vifl11:u-rnfl1)18Un8(11~:U~6'1'I"l(11fltJbb(l~L~'UnUb~fl
\I \I \1\1 'U II

L~81Vi6'1:U8..:J"1J8\1b~nlt9l-ru n1)~19lJ'U18~1..:Jb~:u~~n tJ.f11'1"lbb(l~?ll:u1)~~ (11n~ m):u 1~ 6'18(11fl~ 8.:1nU:U1~)~1'U
'"

tJ)~?lU n1)ru1~ b'Vl:U1~6'1:Unu b~n bb~(l~fl'Ult9l:u1n~'U~1:U I'lfl tJ.f11'1"l~.:IbtJ'U.f11)n:U~G11'ITn.:l1'Ub'lJ~~'U~ fl1)~ n~l

tJ)~~:u~n~l'Ufl)6'1~'B)):U)l"ll b'lJ~2 ~8.:1~.:Ib6'1~:U?l'ITU?l'U'U~19lJ'U1n1)L~tJ'Un1)?l8'UtJ~:U1tJ1Viiiflrum'l"lm:u, ""
bth VI:U1tJ"1J8.:1V1~n?l~) ~\ll~ ~(11Vh1m.:lfl1)8U)m"il\ltJ n,j'~fl1)~ 19lJ'U1m~U1'Ufl1)~(11 n~m):um:U:U1 ~)~1'U

'U ~ '"

flru~n~ru~~-W.:ltJ)~6'1\1ri"1J8.:1'Vl~n?lm1VinUfl)~6'18'U1'U)~~U'l.J~:u1tJ
'I 'U \1\1 d.i
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'" tI d2.1~q -a::if.:Jfl

2.1 bYieJ~ ~'Ull"l'j~ '<il~ fll'jPi m~n 1 'U'j::~'IJtJ ~:Wl~ 1~lhuj'j'jt1'U~ 1'Ufll'j'<il ~tJ'j~i.'f'IJ fl1 'jru ua ~tJ'j~ blJ'U~ ~

~~'Ulfl1'j m:W'VI~fli.'f~'jfl1'jPimntJ~:wl~ 'VfvID~ml"1l 2560~ ....,
2.3 bYieJ1~m~'IJd'U fl1'jtJ'j~ blJ'U~~'Ul fl1'jb~ fl1 'U'j~~'IJtJ ~:Wl~ij ml:Wi.'feJ~ I"l~eJ.:jn'IJ'VI~fli.'f~'jfl1'j Pim~n.... ~

3. dh~uJ1a
3.1 L~.:Jm1J1ru

3.1.1 ~eJ ~ ~~ 80 "IJeJ.:j1"l'j~ asu 'j~ ~'IJ tJ ~:Wl ~ ~.:j n ~6'l111 fl.:jl 'Ub"IJ~~'U ~ fll 'jPi fl'I~ltJ 'j~t1:wPi fl'\.oJl~~ ....
'U1"l'j~~D'j'j:W'jl"1l b"IJ~ 2 lvi'-r'IJ fl1'j~~'Ul bYim~:Wi.'fm'jt1'U~ 1'Ufl1'j'<il~tJ'j~i.'f'IJ fl1'jrubb~~tJ'j~blJ'U~~'Ulfl1'j ~1:W

'VI~fli.'f~'jfl1'jPimntJ~:wl~ 'W'VlD~ml"1l 2560~ ....,

<V ..

~~ fl1'j b'j~'Ufl1'ji.'feJ'U

3.1.3 ~eJ~~~ 80 "IJeJ.:j11flb~~'UtJ~:wl~ijfl1'j~~'Ulfl1'j~.:j 4 vi'1'U eJ~1'U'j~~'IJ 2 ~'UltJ.... ~

3.2 L~.:Jflru.n1W

3.2.1 1"l'j~i.'feJ'U1'U'j~~'IJtJ~:w1~ 1'U~-:Jn~G1111fl.:jl'Ub"IJ~~'U~fl1'jPim~ntJ'j~t1:wPim~1'U1"l'j~~D'j'j:W'j1"1l~~ ....
b"IJ~2 tJ'j~b~'U~~'Ulfl1'jb~fltJ~:Wl~ lvi'i.'feJ~l"l~eJ.:jn'IJ:Wl~'j~l'Ul"lru~m~ru~~.w.:jtJ'j~i.'f.:jfl"IJm'VI~fli.'f~fl1'jPifl'l.oJl

.a dJI .. cu

fi~m'j:W bi.'f~:wtJ'j~i.'f'IJfl1'jru eJ~l.:jijtJ'j~~'Vl~m'W

3.2.3 b~ fl1 'U'j~ ~'IJtJ ~:Wl~ l~H'IJ fll 'jtJ 'j~ b~'U~ ~'U lfll'ji.'feJ~ I"l~eJ.:jn'IJ:Wl~'j~l'Ul"lru ~ fl~ru ~~~.:j.... .... ,

1 eJ'IJ'j:Wb"8.:jtJ~'IJllfl1'j 1'U~tJbb'IJ'IJ'Vll-:Jlfl~ ~~'Ulm~'IJd'Ufl1'j

tJ'j~b~'U~~'Ulfl1'jm:W:Wl~'j~l'tmru~fl~ru~~~.:jtJ'j~i.'f.:jr1.... ,
"IJeJ-:J'VI~fli.'f~'j1~n'IJI"l'j~i.'feJ'U 1'U'j~~'IJtJ~:Wl~cu cucu ~

I"lru~m'j:Wfl1'j/

1'Vlmm

2 n'Um~'U 2565

bb~~ij'Ull"l:W 2566

3 ij'Ull"l:W 2566
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5 . .:I'U'l.h::1I1rumob'
.:I'UtI"a::1I1ru~1n

.,
Lbf!J'U~11J~LJ;)1'U~ltJfll1W~tJ1LL~~L"~lJ"~1~~nCJf)1~vr~CJln11JtJ~J tJ~tJtJ~~lJlru... .

V'LI"f.2565 "'ii'l'UTU 29,780 'IJ1'Vl

5.1 11CJl;!~bBCJ~f1111i~1CJ-:J'IJ'lh~1J1ru

d
'VI

(15x120xl)

- 1ii1'V'11'V1'U~'Ue:J-:J1'VlCJ1fl1"'ii'1'U1'U5 fl'U

1 n~n"a"allVi 1
e:J'lJ11Jb:a-:J\J~'IJ1if1111 'U~\J u 'IJ'IJ'Vl1-:JIna
~1'V1ti1~1CJ1"1.11f1111::~fu\J;j1J'W "'ii'1'U1'U...

I I l.I I Iodil

- fl1mme:Jn£111bbl;!~b'U1 bl;!1I~1Je:Jf111

\J1~bij'U~\'~J'U1f111b~ n1'U1~~'IJ\J~1J1CJ

"'ii'1'U1'U185 b~lI
I I II I

- fl1mme:Jn£111bbl;!~b'U1bl;!1Jbe:Jn£111

\J1~ne:J'lJf111e:J'lJ11J "'ii'1'U1'U185 b~1J
I ~ ~ 0 iI

- fl1'V'111'V'1be:Jn£111"'il1'U1'U 100 'VI'U1 'l ae
10 'IJ1'Vl

- IiiT~1J~bfiCJ1&iU(?l1 182 uU'IJ 1l;!~ 10

'IJ1'Vl

15 fl'U (15x35x2)

- 1ii1m'VI11nl;!1-:J1'Uflru~v\'1-:J1'U 15 fl'U

29,780

16,650

7,480

1,000

1,800

1,050

1,800

16,650

7,480

1,000

1,800

1,050

1,800

2 i1b'VlI"f&i~(?l11Jfl1~'IJ1'Uf111\J1~bij'U~~'U1f111

1'U1~~'IJ\J;j1J1CJ...

26,930 2,850 29,780
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3 ?f~tJt:-J~fl1';j'lh~bihJ-Ww.J'U1fl1';j"1JeJ~b~n 1'U

';j~~\JtJ~l.J'rtJ...

..;
'VI

26,930 2,850 29,780

VI~1mVl~ *'tJ£l£l'4mitl1')1aVln11am'.i

5.2 bLt:-J'Ufl1';j1i~1tJ~'UtJ';j~lJ1ru

..; .. 1\P1';jlJ1~1 1\P1"alJ1~2 1\P1"alJ1~3 1\P1"alJ1~4'VI n\ln"a"alJ

1 eJ'U';jlJb"B~tJlN~ m ';j1'U~tJ LL'U'U'Vl1~Ina - - 29,780 -

'lX1'Vlt!1~1tJl'1l1fl1';j';j~~'UtJ~lJ1tJ "il1'U1'U...
1821 ';j~L~tJ'U'1 ~~ 1 fl'U

2 UL'Vl~~~\P11lJn';i~'U1'Ufl1';jtJ';j~LiJ'U - - - -

-Ww.J'U1ms 1'U';j~~'UtJ~lJ1 tJ
'"

3 ?f';jtJt:-J~fl1';jtJ';j~LiJ'U'Ww.J'U1m ';j"1JeJ~L~n1'U - - - -,
';j~~'UtJ~lJ1tJ

'" ...
';j1lJ~'UtJ';j~lJ1ru~~~'U - - 29,780 -

6. ~~~~\P1 (Outputs)

6.1 ~eJtJ~~ 80 "1JeJ~fl1~?feJ'U';j~~'UtJ ~lJ1 m'~ n~G11t!n~1'UL"1J\P1~'U~fl1';j~ mntJ ';j~(llJ~ m~1'Ufl';j~~D';j';jlJ';j1'1l
'IJ'IJ '"

rmanu
6.3 ~eJtJ~~ 80 L~ntJ~lJ1tJiJfl1';j'Ww.J'U1fl1';j~~ 4 19i'1'UeJ~l'U';j~~'U 2 ~'UltJ

7. ~~~\'45(Outcomes)
7.1 m~?feJ'U1 'U';j~~'UtJ ~lJ1tJ ~~n"iln';i';jlJLL~~tJ';j~LiJ'U'Ww.J'U1n1';j1I9i'fl~eJ~n'UlJ1\P1';j~1'Uflru~m~ru~~Yi~

CIJ\J c£a d.II II

b?f~lJl.h~?f'U fl1';jru eJ~1~iJ'tJ';j~~'Vl5.f1l'll~

7. 3 b~n1'U';j~~'Ui.J~lJ1 tJ119i'1''Urrrnl ';j~LiJ'U-ww.J'U1m sa eJ~fl~ m n'UlJ11'1';j~1'Uflru ~ m~j-ru~~Yi~'tJ1~?f ~ri"1JeJ~'" '" ,
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\ .

8. ~~~f11~11li)::1~i'\J
8.1 fl~~61a'U~~~'U'tJ ~1J'r~1'Un~lJ b{1l'VjlJ1~ 1~\ -rr1~'Uf11~a'U~lJ(9)1lJVl~n61(9)~e:Jna'U~lJb61~lJ61~\:J61lJ~~t;)'U~

\.leu dol , 'U

8.4 b'lJ(9)~'U~f11~~f1'I~l'lh~t;)lJ~n~1'Ufl~P1~li~~lJ~1"1l b'lJ(9)21~:UVl~n61(9)~f11~e:Jna'U~lJb~lJb61~lJ61~1'l
'U

61lJ~~t;)'U~1'Uf11~~~'IJ~~61'U f11~ru'lJa'lm~~~'U'IJ~lJ1 ~~:U'IJ~~~V15.fl1Yl~1'U f11~1i'IJ~~ 1~"1l'l1 :Ufl11lJb tJ'U1'lJ1~
'U '"

('U1~1~~ 1m~V1B)

~e)1'Ud~m~n~lJi1bVlP1 ~~mlJ bb~~'IJ~Q.I 'Ut:J~f11~~~f11~~n~1
'U ,

('U1~61"1l1~Yl'l'; V1~'lVla'l),
~a'l~e)1'Ud~f11~~1irn'l1'Ub'lJ(9)~'U~f11~~n~1'IJ~~t;)lJ~n~1'Ufl~P1~li~~lJ~1"1l b'lJ(9)2

'U
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m'j-r'U1'1'~l'Yf~::::'j1'1l'Vl1'U,hu1! f11'Vlm~1?f1'l {'t! B tJ 'lh:::: b'Vl~1'VltJ

1'U~'d'U~11!f1,:n'Ub"1JI'l~'U~m'j~f1~l'lh::::mJ~mj1'Ufl'j~~tn1lJ'j1'1l b"1J1'l2

bbeJ'LN1'U

II Q,/ d .Q.

av~~flv~n'\J~'Vl6A1a~~~1~
If

a'Uv~nfl~'Vl6a'W!.

,
~1'UVi 3 ~1'Uf11'j~1'lJ'U1uae b?f~lJ?f~1~~f1tJm'V'l'Vl-r'V'ltJ1mlJ'U~~,

If.., ..,
a'Uv~~'Vl6A1a~~~~~1~

a'Uv~nfl~'Vltia'WtI.'UA.2

iln1:tru::l~~~n1~

II Q.J QJ .c:t ill

"1JB1 m'j'V'lI'lJ'U1'V1af1?fI'l'jbba::::m::::'U'd'Um'jb 'j tJ'U'jfl flrul'i'j'jlJ
'U '\1\1 q

eifB3 m'j'W1'lJ'U1bba::::b?f~lJ?f~1~~f1tJm'V'l1!m~tJ'Ufl'jbba::::'Ufla1m" ,

~i''\J~~~v'\J1~~~n1~

~::a::b1fl1fi1b ij'Un1~

f1~lJijb'Vl~ ~~mlJbba::::'\.J'j::::dj'U~am'j..ij~f11'j~f1~1

?f'V'l'\.J.'Ufl'j~~l'i'j'jlJ'j1'1lb"1J1'l2

'U1tJ1..ijtJ1m~'Vl~ 'U1~mru1 h~1'U,

1'UVi 4 - 15 l'la1fllJ 2564,

'V'l'j::::b'Vl'V'l-rI'l'U'j1'1l~~1"?ftJ1lJ'U'jlJ'j1'1l~lJ1~1~~1b-UWI1'U1'l1lJlfl'j~mTu1'U1!f11'VltJ1~1?f1'l{'t!B tJ '\.J'j::::b'Vl~1'VltJ

~,ml'itJf11'j~f1~1 2554 "il'U(1~ij"il~U'Ue5~'Vl1~~11!f1~1'Ub"1JI'l~'U~m'j~f1~1'\.J'j::::~lJ~f1~1'Ufl'j~~l'i'j'jlJ'j1'llb"1J1'l2

1~~1b-u'Um'jB~1~l'im~B~ "il'UU~ffi'UtJ~'U'\.J'j::::lJ1ru2564 nh~b~m.l~~'dlJ lfl'j~m'j~~'VIlJ~ ~1'U'd'U182

h~b~tJ'U

m::::'U'd'Um'j..ij~n"ilm'jlJl'l1lJ lfl'j~m'j,J1'U1!f11'Vlmm?fI'l{'t!BtJ '\.J'j::::b'Vl~1'VltJB~1~bU'U'j::::'U'U~~~a1m 'j~b~tJ'U

1~-r'U1'l'j1'V'l'j::::'j1'1l'Vl1'UB~1~1'im ~B~ 1~meif1~'dlJ~5-r'Um1'V'l'j::::'j1'1l'Vl1'Uru ~'d'Uf1a1~~~11!f1~1'Uflru::::m'jlJ f11'j

m'j~f1~1~'U~'U ;J1'U1~bU'U~~1b-U'Uf11'j..ij~<ff'U... "
'j::::tJ::::na12 tJ~~1'UlJ1n?fm'Um'jclm'jbb'V'l~'j::::'U1~"1JB~hfl~b~Bb-r?flflbt.h 2019 bU'U?f1b'VI~1V1

~11!m1'Ufl ru::::m'jlJ f11'jm'j~ f1~1~'U~'U;J1'Ub~B'Um'j..ij~~5-r1'l'j1'V'l'j::::'j1'1l'Vl1'U"1~tJhln n1'V1'U~'V'l~BlJ~~1~~~...
1'l'j1'V'l'j::::'j1'1l'Vl1'U.,"1JB~h~b~tJ'Uvtt~-r'U"il1f1m'j'\.J'j::::biJ'U1'UtJm'j~f1~1 25621 VI~11!f1~1'Ub"1JI'l~'U~m'j~f1~1

'\.J'j::::~lJ~f1~1~1bij'Um'j~~lJB'U 1Vltl'U1'j~b~tJ'U1'l1lJ'U~'U'Vlbba::::fld1lJb'VIlJ1::::?flJ"1JB~bbl'ia::::~11!f1~1'Ub"1J1'l~'U~b~B1VI

m'jlJB'UI'l'j1'V'l'j::::'j1'll'Vl1'U"lfl'j.:Jf11'j,J1'U1!f11'Vlm~1?f1'l{,rBtJ '\.J'j::::b'Vl~1'VltJ" bU'U1'\.J~'dtJfld1lJb~tJ'U~BtJuaeau

'V'l'j::::bflm~ ~.:J1~..ij~n"ilm'jlJ~5-r'U I'l'j1'V'l'j::::'j1'll'Vl1'U,J1'U1!f11'VltJ1~1?fI'l{'t! BtJ '\.J'j::::b'Vl~1'VltJ1'U~'d'U~11!f1.:J1'Ub"1JI'l
~'U~m'j~f1~1'\.J'j::::~lJ~f1~1'Ufl'j~~l'i'j'jlJ'j1'll b"1J1'l2
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'" tJ f{2. 1~q ~~i'f~f1

1. LYleJ~'U6'll'Ulfl';j-:Jfl1';j1'U'W';j~';jl"1l~1~'tJeJ-:J6'l~b~':il'Vmmt1'\~;i15';jl"1lL4l m~6'l~L~':il'W';j~LVl'W-rI?l'U';jl"1l6'lmi~ ,

2. LYleJ6'l~l-:J'1J'rf11LL~~nl~-:J1':il1tX'Ufl6nmm 1'U1';j-:JL~~'U~Lil~1~ lfl';j-:Jfl1';jul'U'I!niVlmPll6'lI?l{,j'eJ ~°lll ''U

LJ';j~LVlPllVl~

3. Lth'VI~1a

3.1 b1i~m~1w
~eJ~(;1~80 'tJeJ-:J{;\1LLVl'U'tJeJ-:Jb-:JL~~'U~~l'Ufl1';jLJ';j~LiJ'U-r'UI?l';jl'W';j~';jl"1lVll'Uul'U'I!niVlmPll6'l1?l1

,j'eJ~ th~LVlPllVl~ 1'UtJfl1';j~f1'l~n25621vi'Lil~1~n':ilm';j~

3.2 b1i~fllwfl1'W
1';j-:JL~~'U~~l'Uf11';jth~LiJ'Ulvi'-r'Uml'W';j~';jl"1lVll'U ul'U'I!niVl~lPll6'lI?l{,j'eJ ~ LJ';j~bVlPllVl~ ijfldl~

rn flfliJ1 ':il ua~1?l';j~v!'I!n1'Um ';j~~n':ilm';j~~-:Jb6'l~~~n'1j~Vll-:JiVl~1Pll6'lI?lTItXn'Ub~nLJ~~1~
'U ~

..;
"" 0 '"

1il1'U1'U/'VI1..i1a
1'U b~el'lJ tJ II'" ""

Vl n\ln~~1Ii'f1f1ru '" ~~'U~~"tfv'U
QI 'U'U

<V '" ..
11 \9lmfl~ 2564 'Ul-:Jmrul h~1'U uae1. f11';j"iJ~bl?l';j~~6'lm'UVl 15 au ,

flru~m';j~fl1';j

2. ..'" <V " - 64 b-:JL~~'U 12 1?l(;11fl~2564 'Ul-:Jmrul l"ll~1'U uae'WTInl';j';j'UI?l';jl'W';j~';jl"1lVll'U'Ul'U , ,
'l!niVl tJ1Pll6'lI?l{,j'eJ~th~L VlPllVl~ - flru~m';j~fl1';j flru~m';j~fl1';j

15 fl'U

5. ~'UtJ~~1I1Wm'li

~\J tJ ~~111W \11 n : bbt:.J'U-:Jl'U ~ 'U~1 'Uvi'1'Uf11 ';joWWJ 'U1bb~~b6'l~~a ~1 -:J~ n ~.fll'W Vl-r'W~1n suu '1j~~ ,

tJ-:J'Uth~~lru 'W.Pl.2565 "'ill'U1'U 10,880 'U1Vl

5.1 ';jl~~~bB~~fl1';j1i~1~-:J'Uth~~lru

1,200

..
Vl

. . ...
- fileJ1V!l';j11-:J'W~eJ~Lfl~eJ-:I~~2 ijeJ1

~~ 35 'U1Vl 15 fl'U

1,050

"~lLij'Ufl1';j~-:Ji1

15 fl'U1.

", <V ..

- flleJ1'V11';jnm-:l1'U1 ~eJ1 ~~

80 'U1Vl 15 fl'U

1,050

1,200
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bthVllJ1tJ

(VlU 'JtJ'UtJ) ,
fl1~'ElUbb'Vl'U

15 fl'U

'Vf~~'j"1"1l'Vl1'U.,

- fi1ih~bij6'1 14 m~.

4,000

2,380

4,000

2,380

8,630 8,630

2. .... w
W5n1'j"'j"U~'j"1W'j"~'j"1"1l'Vl1'U

u1'U'lJdj'VlmI'l11(l~{'tJ'El~ '\.h~b'Vl1'l11'Vl~

1,050

1,200

1,050

1,200

I I iI odd ~
- fl1m'VI1'j"'d1.:JW'j"'El~bfl'j"'El.:J~~2 ~'El~

6'1~35 U1'Vl 15 fl'U
" "I odI QJ odI

- fl1m'VI1'j"~'Eln6'11.:J'd'U1~'El~ 6'1~

80 U1'Vl 15 fl'U

2,250 2,250

10,880 10,880

'VI1I1m'VI'l *'tJe:Jfl'4mit5'1~1t1'V!n~1t1n1~

5.2 bb~'Un1"a1i1~1tJ~'UtJ"a::1I1ru
d
'VI

1. 8,630
"~1bij'Um'j"~.:Ji1

2,2502. ~5m'j"1''Um1w'j"~'j"1"1l'Vl1'U

U1'U'lJn1'VlmI'l11(l~{'tJ'El~ 'lh~b'Vl1'l11'Vl~

10,880

6. ~~~a~(Outputs)

~'El~6'1~ 80 "lJ'El.:JIK'dbb'Vl'U"lJ'El.:J1'j".:Jb~~'U~~1'Um'j"'lh~biJ'U1''U~'j"1W'j"~'j"1"1l'Vl1'U

'lh~b'Vl1'l11'Vm1'UtJm'j"~m~1 2562 Hlb-rr1~'d~n'OJm'j"~

7. ~~~~5(Outcomes)
fl'j~(l'El'U 1'U'j"~~U'tJ;j~1' ~"lJ'El.:J1'j".:Jb~m.J~~1'U rn TtJ'j~ blJ'Ul~-ru~'j1W'j"~'j1"1l'Vl1'U '\J1'U'lJni'Vlml'l11(l~ {,_j''El~

'U'U ...

102



8. ~~~fl1~111i1::1~i'u
1. h.:Jb~tJ'U~b-rr1~d1J 1fl~.:Jfl1~<lhu'lTfl1'VlEJ1m?l~{,rmJ 1.h~ b'Vl~1'VltJ ~~n':ilm~1J~.:Jb?l~1JVlfl'l~~'Vl1.:J

1'VlEJ1~1?l~ft~n'\Jb~fl'IJ~1Jl'tJ eJ~1.:J~m~eJ.:J 'VlfltJfl1~Pimn~ ,

~ ;;L"1J~"lJLe"n1''IJ

('U1tJ1~tJ 1mi'1'VlB)

ere)1'Ud tJfl1 ~fl~1JiJ b'Vl~ ~ ~ m1J bb~~1.h~ bijW:.J~fl1 ~~ ~ fl1~Pifl'l~1
'IJ ,

('U1tJ?l'1J1~YI.:J'; 'Vl~.:J'VleJ.:J),
~eJ.:Jere)1'UdtJfl1~~1,rm1'Ub'1J~~'U~fl1~Pifl'l~1tJ~~tl1JPifl'l~1'Ufl~~~li~~1J~1'1J b'1J~ 2

'IJ

('U1tJ?l~Vl'U 'VlYlEJe)fl~~),
ere)1'UdtJfl1~~1,rfl.:J1'Ub'1J~~'U~fl1~Pifl~1tJ~~tl1JPifl~1'Ufl~~~li~~1J~1'1J b'1J~ 2
'IJ
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bb~'U':)1'U
iJ'.J iJ Q.I Q!VQ.I CV ~

~1 'U'Vl3 ~1'Uf11~'\fIj~'U1bb6'l~b?l~lJ?I~1\1PlfltJfI1'\f1j'Vl'fWenmlJ'4'ljtJ

~e:J4 b~lJ'lJ~~~'Vl~fI1'\f1jf11~'U~Vl1~~~fl1~~fl'lj1
<iU U

a'U~':)~~5A1a~~~':)~1~

a'U~.:)n~~~5 a'V'nJ.'UA.2

bf1~\lfl1~~m~e:J\I

milJijb'VlPl &i~1'l1lJbb6'l~'lJ~~biJ'U~6'lfl1~~~fl1~~fl'lj1q

?I'\fIj'lJ.'Uf1~Pl~i)~~lJ~1'1lb"U1'l2

'U1tJ1~tJ1m~'VlB 'U1tJij&ii)~ U6'l11?1tJ

tJ\I'U'lJ~~lJ1ru '\fIj.Pl.2565

., ,
6'l1LJfl\l1'Ub"UI'lYl'UVifl1~~fl'lj1'lJ~~tllJ~fl'lj1'Uf1~Pl~i)~~lJ b"Ul'l lD b~tJfl~lJijb'VlPl &i~1'l1lJq

b~lJ u~\I fl1~ij b'Vlam tJ1'U?lm'U~ fl'lj1 f11'Urin'Ufl1~1orrm~'U1'U fl1~1~ tJ1'Ufl1~-W~'U 1m ~ijb 'VlPlb~\Ib~tJ'U1'UPl'U~~ ~

brl~mhm~\I 12 ~'U~ ~1 tJfl1~-W~'U1~'lJbb'U'Ufl1~ijb'VlPlAPOSE 1~ii'lJ~~~'Vl~.fl1'\f1jlJ1fl~\I~'U iifl1~~~v11'lJnV1'U

fl1~ijb'VlPl1'U?lm'Ufl1~ru'lJfl&i bb6'l~fl1~ijb'VlPl1'U?lm'Ufl1~rufl1~bb'\fIj~~~'U1~"Ue:J\Il~f1&i~b~e:Jb-r?lbf1h'U1 (Covid-19)

?lLJ'U?I'4'U1~\lb~tJ'U~1'Ufl1~1orrbbe:J'\fIj'\flj~bf1i'U~m'Vlf1b'Ub6'l~f11~b~tJ'Ufl1~?le:J'U~1bij'Ufl1~'lJn'U1ifl1~ijb 'VlPl1'U~'lJu'U'U~

Vl6'l1flVl6'l1tJ iifl1~fh tl'U&i~mlJ bb6'l~'lJ~~biJ'U~6'lfl1~ijb'VlPlf11~~fl'lj1 e:J~1\1~m ~e:J\I

3. b~e:J1~~fl'lj1ij b'VlPln'lJ~~~1Pl'U~bf1~e:J'1l1tJfl1~~fl'lj1~\1 12 Pl'U~?l1lJ1~tl61\1brl~1~th'lJ u'U'Urn~ij b'VlPl~ ~ ~

fl1~~fl'lj1 rn tJ1'U?Im'U~ fl'lj1~ii'lJ~~~'Vl~.fl1'\f1j bb6'l~?l1lJ1~tlfl ~b~e:Jrmlu'U'Ufl1~ij b'VlPlm tJ1'U?lm'U~ fl'lj1~'lJ ~~?I'U~
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4. l~€l1 'IX~fl'l~l'Ul'Vl~n~llJl'H1~1'tJ 'tJ1:::llJ'U~Gl llGl:::l~CJ'U11CJ.::Jl'Ufn1ijl'Vl~ iii1nfn11 -tl1'tJmJ'Ufn1ijl'Vl~
q ~

APOSE l~€I~l.::Jij~ru.fl1~q

3. Lih'VI3J1f.1
3.1 l~~'lfi3J1ru

1) ~mnijl'Vl~n "il1'U1'U 12 ~'U ij~11lJ~m1lJ~llJ11~1'Ufn1ijl'Vl~fn1~m~1~1CJ1'tJll'U'Ufn1~ ~

ijl 'Vl~APOSE llGl:::~llJl1~'tJl1'tJ ll'U'Ufn1ijl 'Vl~1'tJ1-tln'U11.::Jl~CJ'U1'U~'U~l~~€I~lCJ€I~1.::Jij'tJ1:::~'VlTI.fl1~~ ~

3) ~m~nijl'Vl~n'tJ1:::"il1~'U~ l~~€I~1CJfn1~f1'I~n ~.::J12 ~'U~~llJl1~G1.::Jl~1l:::'\h'tJll 'U'Ufn1ijl'Vl~~ ~ ~

fn1~mn~ij'tJ 1:::~'VlTIJll~ llGl:::~llJl1~~~ l~€Im'tJ II'U'Ufn1ijl 'Vl~Jll CJ1'U~m'U~mn~~

'tJ1:::~'U~m'll ~liJllGl:::ltJ'Ull 'U'U€I~l.::J1~ ~'U~l~~€I~1CJGl:::1 1'tJII'U'UirutJ'U1TI'tJf)'U1i~ltJ'Ul~~"IJ€I.::J~'U~l~~€I~lCJ
\J 'tI d.J '\J

4) ~ n ~ 1 ij l 'Vl~ n "ill 'U1 'U 12 ~ 'U ~ llJ 1 1 o ~ 1'tJ 'tJ 1::: llJ 'U~ Gl IIGl:::l ~ CJ'U11 CJ.::J1 'Uq

3.2 L~~flruJl1'V-l

1) ~n~lijl 'Vl~nijm1lJ~~1llJ~llJl1~ 1'Ufn1ijl'Vl~fn1~n~11'tJ uuu APOSE llGl:::~llJl1~~ ~

'tJl1 'tJ1-tlijl'Vl~fn1~n~11~€I~1.::Jij'tJ1:::~'VlTI.fl1~

2) 11.::Jl~CJ'Um~t'U fn1ijl 'Vl~m 1~n~lijl1ru.fl1~ (9lllJlJ1(9l1~1'U1'U1:::1?i''U~1.::J1
3) ~'U~ l~~€I~l CJfn1~n~1~.::J 12 ~'U~ij1'tJll 'U'Ufn1ijl'Vl~fn1~n~1~l tJ'U1TI'tJn'U1i~ltJ'Ul~~

'U '\J 'tI d.J

~'tJ1:::~'U~Gl~ll ~1iJ uae ltJ'Ull 'U'U€I~l.::J1~

4.) n~lJijl'Vl~ ~~(9lllJllGl:::'tJ1:::llJ'U~Glfn1~~fn1~n~1 ~1'lTn.::Jl'Ul"IJ(9l~'U~fn1~n~1

'tJ1:::~lJ~n~1'U~1~~D11lJ1l"1J l"IJ(9l2 ij11CJ.::Jl'U~Glfn1ijl'Vl~fn1~n~1~ij~ru.fl1~ ~llJl1~ 1-tlltJ'U~11~'Ul'Vl~1'Uq

lJ'l'U1CJ'U2565

2.

d
'VI

1. fn1~n~1 ~1t!n.::Jl'Ul"IJ(9l~'U~fn1~n~1'tJ1:::~lJ~n~1

'U~1~~D11lJ11"1J l"IJ(9l2

"
~.::J12 ~'U~

1) ~~v\'l fiii€lm 1ijl 'Vl~fn 1oWWJ'Ul~ru.fl1~fn1ijl 'Vl~~ ,
.fl1CJ1'U"lJm~m'U~n~1

2) ijl'Vl~~~(9l1lJ~Glfn1~1lij'U.::Jl'U~1'Ufn1ijl 'Vl~.fl1CJ1'U
"lJm~m'U~n~l

llJ~1CJ'U 2565
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d
'VI

3.

2565

bU'U15tJ~'U"i~bU'Ub~1"!~tJ~~61'U~~6'f1b~~uae bU'U
bb'U'UeJ~1~1~

-tJ~~"lJl.l61~tJtJ~~Uj'U~~uae b~tJ'U~1tJ~1'Ufl1~Ub'VII"!, ,

...
5. .:IUtJ'5::1I1nA : bb~'U~1'U-W'U~1'U~1'Ufl1~~00J'U1bb~~b61~l.l61~1~~f)tJ.fl1~'VI-r~tJ1ml.l'U~~tJ~'UtJ~~l.l1ru ~.I"!. 2565~ ,

"il1'U1'U 69,000 'U1'Vl

5.1 ~1tJ~~b5tJ~1fn~1i~'UtJ~~l.l1ru \1111m\1(;l * '1JeJeJ'U:w~hl1~1tJ'Vlm1tJfl1~. , ,

d
'VI

1,400

2,400

1,400

12,600

43,200

4,200

...
flru.fl1~ fl1~Pifl~1 6'f1'\Jfl~1'Ub'1J~-W'UVlfl1 ~Pifl~1 tJ~~~l.lPifl~1

'Ufl~I"!~'B~~l.l~1"IJb'1J~2

3

IVY
fl1m'VI1~flm~1'U (20 fl'U x 120 'U1'V1x 1 lleJ)

1,400

2,400

• 01

fl11~~

1.
I I ~

fl1m'VI1~11~ (20 fl'U x 35 'U1'Vlx 2 l.leJ)

12,600

43,200

1,400

2.

n5lnnllVl 2 Ub'Vll"!~~ml.lfl1~-WOOJ'U1flru.fl1~fl1~Ub'Vll"!,
rnu1'U'1Jm61m'UPifl~1h~b~tJ'U1'Ubb~~~I"!'U~bfl~eJ"li1tJ

'U

fl1~Pifl~1 12 1"!'U~('<il~61~~~'UtJ~~1l1ru1~1"!'U~~~5000'U1'Vl)
'U 'U

J
(360 au x 35 'U1'Vlx 1 l.leJ)

(360fl'U x 120 'U1'Vlxlii eJ)

1,400

2,400

4,200

nvn11l1~3 -tJ~~"lJlIb~ml1 b61'UmtJbb'U'Uub'Vll"!.fl1tJ1'U, 'U

61m'UPifl~1~ bU'U15tJ~'U"i~ bU'Ub~1"!~tJ~~61'U~~6'f1b~~ua~

bU'Ubb'U'UeJ~1~1~tJ~~61~tJtJ~~bii'U~~ b~tJ'U~1tJ~1'Ufl1~,

1.
J'

(20 fl'U x 35 'U1'Vlx 2 lleJ)
...

2. ri1m'VI1~flm~1'U (20 fl'U x 120 'U1'Vlx 1 iieJ)

63,400 5,600
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69,000

d
'VI

1.

~'U~f11~~f1~1tJ~~mJ~f1~1'UfI~!21~D~~lJ~1"1l

b"lJ(9)2

nlilm~lIVi2 ikvl!21 &i~(9)1lJf11~-W~'U1

f1rum'V'l f11~ijb 'Vl!21.fl1tJ1'U"1leJ..:J6'{f;n'U~f1~1,

60,000 60,0002.

12 !21'U~(~~6'f~~..:J'UtJ~~lJ1ru1~!21'U~~~ 5000~ ~

'U1'Vl)

3.
,

nlilf11111Vi 3 tJ~~"1llJtI1b6'f'UeJ~tJbb'U'Uf11~, ~

ijb'Vl!21mtJ1'U6'fm'U~f1~1~btJ'UifitJlNi~biJ'U

b~!21~tJ~~6'f'U[:.J~611b~'<iluae btJ'Ubb'U'UeJ~1..:J1~ 3,800
" "1111~'I.JtI~::1I1ru'Vi'~i1'U 5,200 3,80060,000

6. ~~~~~ (Output~
6.1 ~eJtJ~~ 100 "1leJ..:J~f1~1ijb'Vl!21nnfld1lJ~fId1lJ6'f1lJ1~tl1'Uf11~ijb'Vl!21f11~~f1~1~"'W~tJbb'U'U APOSE~ ~

6.2 ~eJtJ~~ 100 "1leJ..:Jh..:Jb~tJ'Um~-r'Uf11~ijb'Vl!21f11~~f1~1mflb~tJ'U~~ 2 f1~..:J

6.3 ~eJtJ~:: 100 "1leJ..:J~f1~1ijb'Vl!21n~6'f1lJ1~tl61..:Jbfl~1 ::"hb~ ::fl~ b~eJrrnl bb'U'Uf11~ijb'VI!21.fl1tJ1'U6'fm'U~ f1~1~

~b tJ'UifitJ5~~b tJ'Ub~!21tJ~~6'f'U[:.J~611b~'<il bb~::btJ'UeJ~1..:J1~
6.3 ~eJtJ~~ 100 ~eJtJ~::"lJeJ..:J~f1~1ijb'Vl!21n~6'f1lJ1~tl6'f~tJ tJ~::dj'U[:.J~ bb~~b~tJ'U~1tJ..:J1'Uf11~ijb'Vl!21,

7. ~~~V'l5(Outcomes)
7.1 ~f1~1ijb'Vl!21nnfld1lJ~f111lJ6'f1lJ1~tl1 'Uf11~ijb 'Vl!21f11~~f1~1~,.JtJ~tJbb'U'UAPOSE bb~~6'f1lJ1~tltI1~ ~

7.3 ~f1~Tnb 'Vl!21n~6'f1lJ1~tl61..:Jbfl~1~~bb~~fl~ b~e)f1~tJu'U'Uf11~ijb 'Vl!21.fl1tJ1'U6'fm'U~f1~1~b tJ'UifitJ5'\J&i~

btJ'Ub~!21'lJ~~6'f'U[:.J~cl'1b~'<il bb~~btJ'UeJ~1..:J1~ 6'f1lJ1~tltI1~'lJ bb'U'Uf11~ijb'Vl!211tlb[:.Jmb'V'l~b'Ud..:Ji"1l1f11~eJ~1..:Jfl'-j\:J"lJd1..:J~

5,200

3,800
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8. ~~vifl1~11~:::1~-r'I.J
8.1 fl'Hr aaulu 1~.:Ib~uulfl~.:I f11~1~.:Ib~~'Ufl ru .fll'y-rU ~~1i\'1~1'U ",i1~1 ~ .:I1'Ufl1~1~~1 'U-ff'Ub~~'U

"" ', .
..odI Q.I Q.J Q q
b'Yffl ~ m~~'U ~"'61lJ~VlDVl1.:1fl1~b~~'U

8.2 ~ fl'tt1 ij bVl~ n/611ufl.:l1'Ub'lJ~ ~ 'U~ fl1 ~.~fl 'tt1 i1~tJuu 'Ufl1 ~ij bVl~ ~ ~ ~ 1lJ fl1 ~~ 1bij 'U.:I1'U~ 1'U
I "

fl1 ~1~ ~1'U-ff'Ub~~'U'lJeJ.:I61mu ~ fl'tt11 i11.:1bb~'U~(9lJ 'U1~ fl ~~ ~'U11ru .fl1'\Alf11~~ fl'tt1'lJ eJ.:I61tn'U ~ fl'tt11 ~ bn~

tJ~~~Vl5.fl1'\Albb"'~tJ~~~Vl5~",~.:I~'U. "
8.3 Uflb~~'Ui1~mrlJ~Vl5Vl1.:1fl1~b~~'U~.:I~'U

('U1~1~~ 1m~VlB)

ere)1'U1~fl1~fl~lJijbVl~ ~~mlJ bb",~tJ~~"'U~"'fl1~~~fl1~~fl'tt1" ,

('U1~61'1J1~'\Al.:l~Vl~.:IVleJ.:I),
~eJ.:I~e)1'U1~fl1~611Ufl.:l1'Ub'lJ~~'U~fl1~~fl'tt1tJ~~f1lJ~fl'tt1'Ufl~~~D~~lJ~1'1Jb'lJ~2

"'.:I~eJ ereJ'UlT~lm.:lfl1~'U ,

('U1~61~Vl'UVl'\Al~e)fl'tt~),
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utJ_:lih.J~e:Jf11~~e:J'\..rere)'u1(;l'\..J1uamurmnimsu 'Vd~~'U1~'1Je:J_:I~~e:Jbf~

1f1h'\..J12019

~~~'U..:I1'U
~d Q.I ~ i.I Q.I QJ ~

tJVl61'll1~(9)~VI3 m~'V'l1'lJ'\..J1~~(;l~~~~lJ~~l_:1l'llfW.fl1'V'lVl~'Vm1mlJ'U~tJ• •
-Ve:J3 tJm~~'Uf1ru.fl1'V'lf11~~n~11 ,x~e:J~f1~e:J_:ln'Uf11~~'\.J~m.J~~'\.J(;l_:l1'U1'll(9)1~~~•
Vi 21

If'" '"~'Ue:J..:I~~6A1~~~~..:I~1~

~'Uv..:lm'I~~6 ~vnJ.'UA.2

tln't!}ru::lfl~..:If11~

~i''U~~"I1v'U lfl~.:tf11~

~::E1::L1~1~1Lil'Uf11~

n~lJij~ Vii'll ~~ (9)llJua ~'\.J~~~jj'U(:.J(;lnl'r~'~ f11~~ m~n

~1,rm1'\..J~'1J(9)~'U~f11~~mn'\.J~~"lJ~n~1'Uf1~I'll~'5~~lJ~1"1l ~'1J(9)2

'\..J1_:1'\.J~~1~Vl5"1l1~ '\..J1tJm1~ '\.J(;le:J~%l~~fl1

'V'lt]I'll~f11tJ'U2564 - n'\..JtJ1tJ'U2565

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ~tlnf11"5LL~::L~~~~
"iJ1n~m'Um~clf11~~~'V'l~~~'U1~'1Je:J_:l1~f11f11~-19 ?i_:l(:.J(;l1,x~'\.J~~'U'Uf11~~~tJ'Um~~e:J'U1'U~~~(;l~.njj.fl1f1'1Je:J_:I~ ~

'\.J~~ ~Vii'll tKe:J_:lijm1lJ ~~(9)n ~l_:1n'\..J1'\.J(9)llJm1lJ ~VllJl~~lJ m~VI~1_:1~ m~}15m ~1~ ~(9)~tJlJf111lJ'V'l~e:JlJ1~ tlfl1V1'\..J~

~'\.J~~'U'Uf11~~~tJ'\..Jf11~~e:J'\..J'1Je:J~h~~~tJ'\..J1'U~~~~'\..J~B~_:lVilJ~ 5 ~'\.J~~'U'U'\.J~~ne:J'U~1tJ n1"5L~a'ULL'U'U On-~ ~

site fie:J f11~~~'\..JVl1~lJ1~~tJ'Uffi~~~~tJ'\..J~~~VilJ1~~lVif'U1~~~~tJ'U~i1'\.J~lJ1ru,rm~tJ'Utie:JtJ~llJ1~"~~~'U~ ~~'U'U~1'\..J

~~tJ~vh~ uaei -VlJ~1~ f11~~1lJVlti1 mne:J'U111'tJmlJlJ1 (9)~m ~~1'U~1'51~ru~'1J f11~~~tJ'\..J~~'U'U On-Air ~1'U~~'U'U

lJ(;lij5f11~~ ms1V11~ln(;l ~1'U~ 11 ~VitJlJ Vi~e:JDL1V f11~ ~~tJ'\..Ju 'U'U On-Line f1~~ ~e:J'Uvi'1f11~~e:J'\..J~1'U~~'U'U~ ~~

~~~f1V1~e:Jijf1~ m~~~tJ'U~~'U'U On-demand ~l'U~~'U'U~~e:J'\.J'V'l~~f1i'U~~(;l~f11~~~tJ'U~~'U'UOn- hand f1~~~e:J'\..J~~

~~'\..JVl1~1'\.J~~"iJme:Jn~l~1'U~1'U1,xn'U,rm~tJ'\..J~u1'U e:J~1~btimlJm~ ~~tJ'Uf11~~e:J'U~~ 5 ~'\.J~~'U'U"iJ~tKm1~~'Uf11~

~'\..JtJe:JlJ"iJ1n 1'll'Uf1.'1Je:J~~~~(;l~~~Vi1~tl~qj1(9)~~tl1 ,x~llJ1~,,'<il~f11~ b~tJ'Uf11~~tl'\..J~ ~VilJ1~~lJ'1Jtl_:lb~~(;l~~'\..J~1~'U'\..J

~'\..J~1'\..Jm1lJ'\.J(;ltl~.ntJ~~f1~~~e:J'\..J~~(;l~,rm~tJ'\..J~u'\..Je)'U~'U~~~n ~m'\..Jf11~ru1f11~ - 1911jijVi'Vh~"iJ~tJ~f11~~~'V'l~
~ \J'tI "

~~'U1~~ltJ ~ (:.J(;ln~~VI'U~~fi~~'\..JmlJlJ1 fie:J f11~'<il~f11~~~tJ'\..Jn1~~tl'\..J ~~~mU'U~l_:1 'l 1~~1'lJ'\..J1"iJ1n
Application f11~'\.J~~"lllJtltl'\..Jlm11'\..Jb~'V'l(;l(9)vJe:J{lJ ~1~ 1 fitl Google Meet, Zoom, Skype, Slack ~~(;l~

Microsoft Team ~U'UtK'\..Jf11~1i~tl1'\..Jf11~~~tJ'Uf11~~e:J'\..Je:Je:J'\..JlmlmlJVlt]~~'1Je:J~f11~~ (Robert Gagne) tKe:J_:I

~~l_:1m1lJt11~'\..J 1"il1 ,xn'Uf11~'<il~f11~~~tJ'Uf11~~tl'\..J

~1,r neru b'1J(9)~'\..J~f11~~n~l'\.J ~~"lJ~ ms1'\..Jf1~1'll~6~~lJ ~1"1l b'1J(9)2 ~~'\..J(i~m1lJ~1~qj 1'\..Jf11~1i~tl

'\.J~~ne:J'Uf11~~tl'\..J'1Je:J~m1'\..J~m'\..Jf11~clf11~bb'V'l~~~'U1~'1Jtl_:lb~tlbf~1f1 h'\..J1 2019 '1Jtl_:lf1~1'\..J~~n~~U'\..Jtl~l~~_:I~-:I~ ~

1~'<il~1f1~~f11~~~tJ~tl'\..J~tlf11~~e:J'\..Jtltl'\..J1(;l'\..J1'\..J~m'\..Jm~clf11~~~'V'l~~~'U1~'1Jtl_:lb~tll1f~1f11~'\..J12019 b~tl~1'U~1lJ

~tln1~~tl'\..Jtltl'\..J lml'1Jtl_:lm~~ tl'U~(:.J~(9)~~~1 ~1'lJ'\..J1~ms~f1~ 1'\..Jf11~(:.J~(9)~tl~~(;l~'\.J~~m~~e:Je:Je:J'\..Jlmh ~tl?i~~~~lJ~~ ~
f1~~ij f111lJ~llJ1~" 1'\..J~ 1'\..Jf11~ (:.J~ (9)~ tl ~b~';]~~tJ _:ltl'\..J~ e:J~1V1 f'U f1~1 '\..Jf11~'<il~ f11~ ~~tJ'\..Jf11~~ tl'\..Je:Jtl'\..Jlml1 'U~ ~

~m'Uf11~cl f11~~~'V'l~~~'U1~'1Jtl~~~e:Jbf~1f11~'U1 2019 ~e:Jl'\.J
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.., tI e2.1~q ~~~~fl

2.1 b~eJ~J'U~J~~eJf11~?feJ'UeJeJ'U1fli1"lJeJ~m1'U~~n~
"

2.3 b~eJ?f~1~bl"l~eJ~1tJ1'Uf11~~~'U1~eJfl1~b~tJ'Uf11~?feJ'U1'Uf1r;i~?f1~~f11~b~tJ'U~~1~61, "I

2.4 b~m.h~m~~eJf11~?feJ'UeJeJ'U 1fli1 ihJ~~~'Vl~m'V'l"lJeJ~m 1'U~~n~ bbGlJ
"

3. b'lh,.UJ1 II
3.1 b~~mlJ1ru

3.1.1 b~b~tJ'U1'U~~n~ ~1'UJ'U 188h~
3.1.2 1"l~~?feJ'U1'U~~n~'Vlf1f1r;i~?f1~~f11~b~tJ'UTI~~'Uf11~~~'U1Vlf1~~ 1'Uf11~t:J~~~eJf11~?feJ'UeJeJ'U1fli1'Ucu q q cu

3.1.3 'Vlf1f1r;i~?f1~~f11~b~tJ'U~i1~eJf11~?feJ'UeJeJ'U1fli1, , "

3.2 b~~fllru.n1cy.j
3.2.1 1"l~~61eJ'U1~~'Uf11~~~'U1Vlf1~~ 1'Uf11~t:J~~~eJf11~?feJ'UeJeJ'U1fli1

""

1

TI'UJ11"l~2564

~m11"l~ 2565

b~~1tJ'U 2565

'V'I~~ml"l~ 2565

2

3

4

5

6

7 n~m~~~ 5 f11~'Wb'Vll"1~~\Pl1~bbfl~t.!~~'1j1~~,;r'Ut5

f11~1il"l~~~eJ ?f'V'lt.!.'U1"1.2

8

mf1tl11"l~ -

~~Vl11"l~2565
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cO
'VI

350

1iI1bb1Jn'VI1l'J~'nmh~
~U~~~1I1ru ~------~------~------~

Fi1~eJUbb'VI1J Fi11oH~eJ~ f'h1~~•

350

3,600 3,600

2

, ,
- rl1e:nVi1~11':)bb6'1~brl~€l':)~~rlru~m~~f11~~~~~~'1l~q

"(10 rlti x 35 'U1Vlx 1 ii€l) =350

1,050

1,800

3,600

3 ~d'U~d~bb6'1~Lh~bil1J~€l~rl~~~?i':)~1b.v1~d~ii"ilm~~

(rlru~m~mn~ 8 fl~~~1~~~6'1~3 rlti= 12 rl1J)

-rl1~€l'UuVltirlru~m~~fl1 ~tK~~W:.J6'1':)1ti

(12 rlti X 1ti6'1~300 'U.X 111.1)=3600

€lm~btB.:)~5'U1if11~[:.J~~~€lf11~~€lti€l€lti16'1'11

8 fl~~~1~~f11~b~m.J~~d(J~~'U'U€l€lti16'11.1 ~1tidti 1 11.1
q 'U

"( 15 rlti x 35 'U1Vlx 2 ii€l) =1,050

-e:nVi1~fl6'11':)1tirlru~m~~f11~~~Lh~'1l~(15 rlti x 120q

"'U1Vlx 1 ii€l) = 1,800

- rl1~€l'UbbVlti1Vl(J1f11~6 '1l~.~ 6'1~600 'U1Vl= 3,600
3,600

1,800

(rlru~m~~f11~ 8 fl~~~1~~~6'1~3 rlti= 12 rlti)

~~~'1l~rlru~m~~f11~~~~bilti~€lq

.%
(12 rlti x 35 'UTVlx 1 ~€l) =420

-rl1~€l'UuVltirlru~m~~ f11~~~~ti[:.J6'1':)1ti

(12 rlti X 1ti6'1~300 'U.X 111.1)=3,600

- rl11~~ =1,155q

420

3,600

1,050

3,600

1,155

----- - - - - _. - ------------------------------------

420

1,155
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700

1,200

525

2,000

th~'lPJ~bb~~f11':i1if1~~~€l 6'l~tJ.'UI"l.2 ~1'U ltJ';ibbm~

google meet 1~'(';i~b~CJ'U1'U{K~n(9l

- fil€l1Vil';i';i1~bb~~bf1~€l~~~f1ru~m';i~f11';i~~tJ';i~'ti~q
Jf

(10 f1'Ux 35 tJ1Vl x 2 ~€l) =700

-€l1Vil';ifl~l~l'Uf1ru~m';i~f11';i~(9ltJ';i~'ti~ (10 f1'Uxq

Jf
120 tJ1Vl x 1 ~€l)= 1,200

700

1,200

525
s

(15 f1'Ux 35 tJ1Vl x 1 ~€l) =525

- ~(9l'Vhl~'t1I"l'U'1f1';i~fl1';ibbti~i1'U~€lf11';i6'l€l'U€l€l'U1~'U1'U

6'lm'Ufl1';irufl1';ibb~~';i~tJl(9l'lJ€l~b~€ll'J'r6'llf1h'Ul 2019

6'l~tJ.'UI"l.2 (fi141~~~v11 2,000 tJ1Vl)

20,000 10,800 8,045 1,155
lV lV

~111.:i'UtJ~~1I1W~.:i~'U

1 n~m';ilJ~ 1 ';i'JtJ';i'JlI~€lfl1';i6'l€l'U€l€l'U1~'I1
'lJmm1'U~~n~

"

3,950 - - - 3,950

2 6,450

5,175

6,450

5,1753

4 n~m';ill~ 4 bbti~i1'U~€lfl1';i6'l€l'U€l€l'U1~'I1
(~bb~~fl1';i1i~€l)

1,900 1,900

5 n~m';ilJVi 5 f11';iilbVlI"l~(9l~llJbb~~

tJ';i~'til~lJ~'Utflf1';i~fl1';i

2,525 2,525

.::::r. oClI .<:::I.. 6'2.1

fl~m';ilJVl 6 ';i'JtJ';i'JlJ'Jbf1';il~Vi'lJ€l~~bb~~

';ilCJ~l'U[:.J~

6

3,950 6,450 7,075 2,525 20,000
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6. ~~~~(;I (Outputs)

6.1 ~eJEJ61:::80 "1JeJ-!lfl~~~eJ'Uij"t1m~:::1'Uf1l'H.J~(;I~eJm';j~eJ'UeJeJ'U161'U1~

6.2 ~YflJ.'U~.2 ijfl~-!l~eJm';j~eJ'UeJeJ'U161'11Vlf1f1~lJ~l';j:::m';jb~EJ'U~, , '\J

7. ~~il'WG(Outcomes)
7.1 fl';j1i~eJ1'Um';j~eJ'UeJeJ'U 161'11

'\J

7.2 ~~tl.'U~. 2 ijfl~-!l~eJm';j~eJ'UeJeJ'U161'11~eJ~fl~eJ~n'\J~1~1~"1JeJ~VI~f1~~';j
'\J

" "7.3. ~b~EJ'UijmllJ~ "t1f1~:::~llJVI~f1~~';jm';jP1m~l-rr'UYl'U~l'U~ ~ ~ ~

8. ~~~fl1(;11T'iI~1~i''U
8.1 ij~eJm';j~eJ'UeJeJ'Ul61'11~ijflrum~

8.2 ijm';jbbtJ~U'U~eJf11';j~eJ'UeJeJ'U161'111'U~m'Um';jruf11';jbb~~';j:::'\J1~"1Jmb~eJ b-r~1fl1 ';j'Ul 2019

('U1EJi..ijEJ1mi1Vl~)

~e:ll'U1EJf11';jf1~UUbVl~&l~mlJ bb61:::tl';j:::bil'U~61f11';j..ij~f11';jP1f1~l
'\J ,

('U1EJ~';jV1'U,
~e:ll'U1EJf11';j~l'Uml'Ub"1J~~'U~f11';jP1f1~ltl';j:::t1lJP1f1~1'Ufl';j~~i5';j';jlJ';j1"1Jb"1J~2
'\J
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bbe.J'LHI1'U

</... ...

~'Uv~~~5A1~~~~~~1~

~'Uv~n~~~5 ~Vn.J.'UA.2

iB 3 CJm~ ~'Uf)rum'V'l fl1~~ fl'l~n1~~ B~fI~ B~n'Um ~btJ~ CJ'UbbtJ~~1'UPl~1~~~

~ 21

iB 1 fl1~~~'U1'V1~n~mbb~~m~'U1'Ufl1~b~CJ'U~ flflru5~~dJ
\J 'U CU II

I qQ,l Q

nq:u~~'Ue.J~'I1v'U

eJi''U~~'I1v'U lfl~~f11~
OJ

n~dJ'Wb'VIPl~~ ~1dJua ~tJ~~ biJ'U~am ~~~ f11~~n~1

'U1~tJ~m ~'VITI"1l1~,
'V'l~Pl~f11CJ'U2564 - n'UCJ1CJ'U2565

1. ~~nf11~bb~::b~~e.J~
1~n~l1'CJ1'V11lb~dJltJ ~1CJf11~btJ~ CJ'UbbtJ~~~Vh'VI1 CJ8n~~ f11~btJ~ CJ'UbbtJ~~cJ~btJ'Ul tJ B~1~~1~ b~1 1~nl~

bfl~B'Uii'i "~~fldJfl11dJ~" (knowledce-based society) Vi'n~~~~hbtJ'U1'U~~fldJfI11dJ~~B Vi'n~~fl1~~~ 1bfl~1~~
\I 'U ::, 'U

Vi'n~~ 1'Uf11~b~Bn~~~ bb~~tJ~~dJ1~ iBdJ~'1i11~1~~nB ~B~1 ~dJ1run CJ11l1-dVi'n~~~ 1'Ufl1~viB~"il1 8miB1tJ bb~1'U
\J \J

Ml1'V'lU:U:U'IJ'UfI~cJ~~B'U~1CJ1f5fl1~'U~~CJ1CJ1~CJ~~ b.QB'VI1:U1n'VIL!~~m~CJ'U11l1~~~dJ1m~Tu fl1~b~CJ'U~/ toi'1~l~
'I \I 6.fI \J

~1dJ'VI~n~~ ~ fl1~~B'Ub tJ'Un1~~B'Ub .QB'VI111l1~ btJ'U~B'Um~'U1'U m ~ e)'U'W11tJii'i ~~~dJf)'VI~'VI1~f11~b~CJ'U~ 1bdB
\J \J °1

bViCJ'Un'U'U1'U1tJ~~b'VIPl~~t!'U1'Uf11~~~ fl1~b~CJ'Ufl1~~B'U1'UCJfld~~fl1~:W~ 1~ ~ b~CJ'Ubii~fl1~~~1~Vi' n~~bb vi~B'U1f1~
, '\J

1'VI1lb~B 1~~ b~CJ'Unfl11dJ~ Vi'n~~ ua ~flru~ n~ru~.rr'U~'U~1'U~~1dJ1~t1 1-rr~1~ B~119i1'U~~fldJbPl~~~ii:u~~CJ1'VI1l1~
\J cu " 6.fI 'U dol

B~1~nflrum'V'l ~~ntoi'1bB~ ~~n1~n bb~~nb,j1'V1dJ1CJ1'Ufl1';i~1b'W'U~1~ ~~t!'U fl1~~~1~~b~CJ'U1~n~nCJm'V'l1'Ufl1~1-rr
" \J 'U \J

~1~B~1~ 'U~~fldJ bPl~~~ii:u ~l1'CJ1'VI1l~~nfl11dJ"il1 btJ'U B~ 1~d~ 1~ CJfI~~ B~btJ'U~~~1~~ b~CJ'U'VIn fI'U1~nfl11dJ ~\I d1 \J 'U \I 'I 'U

fI11dJ~1dJ1~t1 bb~~Vi'n~~bbvi~Pl~1~';i~~ 21 (21st Century SkiLLs)~~d ?f1L!n~1'Uflru~m~dJf11~fl1~~n~1.rr'U

~'U ~1'U1~ ~ 1b'W'U1f1~~f11~~ ~ 'U1f11~~ ~ fl1 ~b~CJ'U~b~ Bb~~dJ~~1 ~~dJ~~t1'U~ ~ b~CJ'U~ ~ B'U~'UB~f11~btJ ~ CJ'UbbtJ ~ ~
~ \J \J

.
1'UtJ~'UtJ~~dJ1ru 2565 ?f1L!n~1'Uflru~m~dJfl1~fl1~~n~1.rr'U~'U~1'U r\'1'V1'U~1~~b~CJ'Un~dJb,j1'V1dJ1CJb"1J~~~'" ,

10h~~1dJ~-!J~'U 2,450 b-!J nii:um~m~B-U'Ubfl~B'U1f1~~n1~1~'U';i~'l~~~1dJtoi'1~1~"il1'U1'U 3 ii:um';idJ fiB

ii~m~:u~ 1nfl1~~1 b'W'U~1'U~~fl1~b~CJ'Ufl1~~B'U1~CJ1-rrb'VIfl'Wflnf5fl1~b~CJ'U~~B 'Ul~m~dJb~B~~'U1~b~CJ'U1~n
\J \J

Vi'n~~1'UPl~1~~~~ 21 ~1dJ'U~'U'VI"1JB~~'U~bb~~~b~CJ'Un:um~:u~ 2 ~~ fl1~ bb~f1btJ~CJ'Ub~CJ'U~~1CJ1f5fl1~~b'VIdJ1~~dJ
\J \J

n'U'U~'U'VI"1JB~~'U~bb~~~b~CJ'Ub-d'Ufl1~'W1b~'UB~~-!J1'UL!f1b~CJ'UtJ~~m ~ bb'1i~-U'U~~fl1 CJb~B~~'U1~ b~CJ'U1~ijVJn~~
\J \J

1'UPl~1~~~~ 21 bb~~n~m~:u~ 3 'Wb'VIPln1n'U~~~1dJtJ~~biJ'U~mb~~';i1CJ~1'U~~fl1~~1b'W'U~1'U"1JB-!J~m'U~n~1bb~~
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~1tTfl,nub '1J\1l~'U~fl1~Pim~n 1~ mJ~'VI1~ 1m~'l b~~'U6'f1lJ1~t1~~ fl1~ b~~'Ufl1~6'fe:l'Ubyje:l~~'U1 ~ b~~'UmlJ lf1~ ~fl1~1~, 'IJ

mtJ~~ 3 nliJm~lJ ~';W1Bfl1~~ b,J'Ubb'U1~~ fl1~~~ fl1~b~~'U~ b:U'l~fl(Active Learnino )1"l1,j'lfi'ltJ~tJVl'1Je:l'lbb~fl:::~'U~'IJ , ::>

uae fl1~b~~'U~\1l1lJ f111lJt1tT~'1Jnsu f1f1fl 1~ ~ b,J'Uhni15fl1~~ mb:::'1JlJ/e:ltJ~lJ byje:l1~6'fe:l~f1~€I'lntJ 'U1~tJ1 ~'1J€I~
'IJ' ,

~1 tTfl'l1'Uf1ru:::msum ~fl1~Pi fl~1~'U~'U ~1'U 1'Ufl1 ~~1~1 ~'1Je:l'l~1tTfl 'l1'Uf1ru:::m~lJ rnsrn ~Pim~n~'U~'U ~1'U \1l1lJ~ ~

~\1le:ltJ6'f'Ue:l~fl1~b'lJ~~'Ubb'lJfl'lPl\1l1~~~~21 (21st Century Skills)

byje:l1~~b~~'U~1tTfl'l1'Ub'1J\1l~'U~fl1~Pifl~1'lJ~:::t1lJPifl~1'UmPl~'B~~lJ~1"1J b'1J\1l2 i1f111lJ~ ~fl'I~::: uae
'IJ 'IJ

f1ru"'fl~ru:::~'U~'U~1'U~6'f1lJ1~t11i~1\1le:l~1m 'UG1~f1lJbPl~~~nliJ6'f~~1'VI~1~e:l~1'liif1ru.fl1~ ~~fl~1 be:l~~~fllflfl bbfl:::i1
" ~ 'U ell 'I 'U 'U

bU1'V1lJ1EJ1'Ufl1~~1bil'U~1\1l e:l~1m'UG1~f1lJbPl~~~nliJ6'f~EJ1'VI~~'l'Vi11f1~~fl1~d~'U
'IJ ~

"'.1 ~2.1~qu~~fI.:Ifl

2.1 byje:l~~'U1f1~1'Ufl1~~~ fl1~b~EJ'Ufl1~6'fe:l'U1~ EJ1ibVlf1ilf1n5fl1~ b~~'U~ ~e:l 'Ul\1lm~lJ byje:l~~'U1~ b~EJ'U1~i1
'IJ 'IJ 'IJ

~fl~:::1'UPlm~~~~ 21

2.2 byjmbfl flb'lJ~EJ'Ub~EJ'U~~1EJ15fl1~~b'VIlJ1:::6'flJntJtJ~tJVl'1Je:l'l~'U~bbfl:::~b~EJ'U b-d'U fl1~'111b6'f'Ue:l(:.Jfl'l1'U
'IJ 'IJ

6'fm'UPifl~1

2.3 ilbVlPln1ntJ&l~mlJ'lJ~:::dj'U(:.Jfl

3.bth'VI1l1~

3.1 b;t.:lm1l1W

h~b~~'Ufl~lJbU1'V1lJ1EJ ~1'U1'U 10 h~
3.2 b;t.:lfjW.n1~

3.2.1 f1~~6'fe:l'U1'Uh~b~EJ'Ufl~lJbU1'V1lJ1EJiibVlf1ilf1n5fl1~ b~EJ'U~~e:l 'Ul\1lm~lJbyje:l~~'U1~b~~'U 1~i1
\I'U' 'U 'U

~fl~::: 1'UPl\1l1~~~~ 21

3.2.2 f1~~6'fe:l'Ui1fl1~bbflflb'lJ~~'Ub~EJ'U~bMmntJbVlf1ijf1n5fl1~b~EJ'U~ ~e:l 'Ul\1lm~lJbyje:l~~'U1~b~EJ'U
'U'U 'U 'U 'U

1~i1~fl~::: 1'UPlm~~~~ 21 'VI~e:lfl1~'I11b6'f'Ue:l(:.Jfl'l1'UtTflb~EJ'U~6'fe:l~f1~e:l'lntJ~fl~:::Pl\1l1~~~~ 21

3.2.3 1~~b~EJ'Ui1~:::tJtJfl1~ilbVlPl.fl1~1'U~i1'lJ~:::~Vl5.fl1~

d t 1'Ub~el'UU
II'" ...

'VI '!J'U~v'U/rhln~~lI ~~tJ(:.J~'!JvtJ

1 ~~v\'1bb(:.J'U'l1'Ulf1~'lfl1~ ~~Pl~fl1EJ'U 2564 'U1'l'lJ~m 6'fVl5"1J1&l,

2 b6'f'U€lbb(:.J'U'l1'Ulf1~~fl1~~e:l ~tJ~'VI1~byje:l'1J€Ie:l'Um1 ~~Pl~fl1m.J 2564 'U1'l'lJ~~1 6'fVl5"1J1&l
'IJ , ,

11"l~~fl1~

3 nliJm~lJ~ 1 'lJ~:::"1JlIf1ru:::m~lJfl1~lf1~'lfl1~"byje:l ~'U11f1lJ 2564 f1ru:::m~lJfl1~ lf1~'lfl1~,
~bbliJ'lbb'U1~1bil'Ufl1~~~v\'1~i1e:l1'Ufl1~~~'U1bbfl:::
~ '"bfltJ'1Je:llJfl

'IJ
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4 iililm~1J~ 2 eJ'U~1Jb~-:JtJi)'U1itl1~-rr'Ubf1~eJ't.!'W\1),J't.!1

b'Vlf1ijf1/bb't.!dfi~tl1~-:5'~tl1~b~(J't.!'h ~-:J~fl (Active" ,
Learning) 15tl1~b~(J't.!i ~eJ 't.!1~m~1Jb~eJ'W\1),J't.!1

~b~(J't.!1~iiVlm~~1't.!1"1~d~~'I3~21 1'111J'U~'U'Vl"1JeJ-:J

~'t.!~bb~~~b~(J't.! ~tJbb'U'UeJeJ't.!1~,j
" "

1Jm1f11J 2565

5

6

7

mfl~1f11J 2565

1il1't.!1't.! 20,000 'U1'Vl

5.1 '5'1~i'I~b£i~~n1'5'loU,h~.:I'UtJ'5'~1J1ru

, ,
.::!tI .:::.. " iI,q q

b~eJ b6'f~1J6'f~1-:J6'f1J~~~'t.!~~b~(J't.!'Vl~ eJ'U6'f't.!eNfl1~

btJ~(J't.!bbtJ~-:Jl"1m~~'I3~ 21 "1JeJ-:J6'f~tJ.'t.!I"1.2

- I"h16'f~ bb~~eJtJmru, , 2,800

Jf
11JeJ) = 525

3

525

2,800

525

"1 iieJ) = 525

525 525
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700

d 1ii1LL'Un'VI1J1fl'5'1~~1~

'VI '5'1~n1'5'Ahln'5''5'1J/n1'5'1.u.:l'Uth::1J1w .:I'Utl'5'::1J1W fl1flv'ULL'VI'U fl11.ui'lv~ fl11i'1f!

n\ln'5''5'1J~2 V'U1lJb~~'lJiN~nl':i-rr'Ubfl~m.J ~~'\.Jlb'Vlflijfl/bb'\.Jd~~n11~~n11b~fJ'\.Jib~~~n (Active Learning) lTIn11

b~fJ'\.J~~v '\.J1~m1lJb~v~~'\.Jlerb~fJ'\.J1Vfii~n~~1'\.JI"l~d11~~ 21 ~llJ'U~'U'Vl"1Jv~~'\.J~bb~~erb~fJ'U1'lJbb'U'Uvv'\.J1~,j
\I \I \I \I

1.
14 Q.I c:I!I .c:t,

~lJvn11V'U1lJn11"il~ m1b 1fJ'\.J~b"1l~~n

(Active Learning) b~m1.'f~lJ1.'f~1~1.'flJ11tl'\.J~

~b~fJ'\.J~~V'U1.'f'\.JV~n11b'lJ~fJ'\.Jbb'lJ~~I"l~d11~

~ 21

2 V'U1lJb~~'lJ~'U1im1 vVmb'U'Un11~~n11

b~fJ'\.J~b~~1n(Active Learnino) b~v'U , ::>

b'lJ~fJ'\.Jbb'lJ~~I"l~d11~~21 ~dfJ1~'U'U

vv'\.J1~,j
I 4 d 0 Q.I

- m'VI11dl~bb~~bfl1v~~lJflru~'VI1~1'\.J"il~

'lJ1~"1llJ (10 fl'\.Jx 35 'Ul'Vl x 2 dv) =700,
-m'VI11n~1~1'\.Jflru~m1lJf111~~'lJ1~"1llJ,

s
(10 au x 120 'Ul'Vl x 1 lJv)= 1200

- fOil~v'Ubb'Vl'\.Jl'Vlmm3 fl'\.J6 ~dllJ~1~~

600=3,600 'Ul'Vl

1,200

3,600

700

1,200

3,600

X
'lJ1~"1llJ (10 fl'\.Jx 35 'Ul'Vl x 4 lJv) =350,

2 ~lbij'Un11ijb'Vll"l &i~~llJ ~lfJ1~'U'UVV'\.J1~,j

"ill'\.Jl'\.J10 h~b~fJ'\.J("ill'\.Jl'\.J2 1'\.J1~~ 5 h~
I d d 0 Q.I

- m'VI1111~bb~~bfl1V~~lJflru~'Vl1~1'\.J"il~

'lJ1~"1llJ(5 au x 35 'Ul'Vl x 1 dv) =700,

s
(5 fl'U x 120 'Ul'Vl x 2 lJv)= 1,200

1,200

350

1,200

350

700 700
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d 1ii1bb'UnVl1l1~"a1f11\i1f1
VI "a1f1fl1"a/nlilfl"a"a1l/fl1"at<ti~'Utl"a::1I1W ~'Utl"a:::lJ1W fi1(Pltl'UbbVl'U I fi1t<ti~t1f1 I

~~~lJlJ'U1 bb"mtl~~'Wb~~'Ui bb"~~~ bi'ieJn1~

tl5'U~~~ 'Wfl1'ab611lJ61~1~61lJ'a'at1'W~~b~~'W~

l1IeJ'U61'UeJ~rns btl~~'UbbtJ,,~ P1m':i':i~~ 21

" 1 G~1~'a~'U'UeJeJ'U"'U

- m'VI1'a11~bb"~bl'l~eJ~~lJl'lw~'Vh:J1'W~~th~"lJlJ,
.%

(10 1'l'U x 35 'U1V1 x 2 lJeJ) =700

-eJ1V11'an"1~1'UI'lW~n':i'alJfl1'a~~tJ'a~"lJlJ,
.%

(10 1'l'U x 120 'U1'Vlx llJeJ)= 1,200

-~1I11eJ'Uu'Vl'W1'lru~rnsum 'a~~~'WI:,m~1'W

(10 1'l'WX 1'W"~ 300 'U. X 11'U) = 3,000

- ~~vl11~~P1'111~tJ5'U~~~'Wfl1'ab611lJ61~1~

61lJ':i'at1'U~~b~~'W~111eJ'U61'WeJ~fl1'abtJ~ ~'WutJ,,~
'U
, " ,

P11111'a':i~Vi21 "lJeJ~6'f1,rm1'Wb"lJI1I~'WVifl1'a~n~1

(~T~'1~~~vl1 2,000 'U1'Vl)

- ~1161~ bn~'a~,:rI1l':iV'l~eJlJmeJ'U10 X 150,
=1,500

700

1.200

3,000

2,000

1,500

3,000

700

1.200

2,000

1,500

'" '""a1:IJ~'Utl'a:::lJ1W\1'~~'U 20,000 6,600 9,100 4,300

.. - - --------------- - - -----------------------
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d
'VI

1 3,850 - - -

11"1~':ln1~"1L~e:J~LL"il.!.lLL'Ul~1Lil'Wl1'~ ..ij~vh

riljeJ 1'Um~~1IlJ'U1LLfI~Lf1'U-rrmjfl~ ~

3,850

2 n\ln~~lIvi 2 eJ'U~lIL<a.!.ltJiN"~fl1~

-U'ULI"1~eJ'U-W1llJ'U1LVll"1ill"1/LL'Ul~~fl1~

..ij~m~L~~'U~L<a.!.l~n(Active Learnino)~ , ;:,

5,500 5,500

3 n\ln~~lIVi 3 ilLVlPl n1n'U~~(9nll

tJ~~Lij'U~f1

2,250 2,250

4 8,400 8,400

3,850 5,500 2,250 8,400 20,000

6. ~f;'I~~\Jl (Outputs)
6.1 1"1~~~eJ'U1~1''Ufl1~~(9),J'U1~1'Urn~..ij~m~L~~'Ufl1~~e:J'ULVll"1ilI"115fl1~~~e:J~I"1~e:J.!.In'UVlfl'l~~Pll9l1~~'l3~~

5

7. ~f;'I~'W5 (Outcomes)
7.1 ~L~~'U1~1''Um~-W1llJ'U11~ijl"1ru~f1'l3ru~LLfI~V1fn~~fl1~L~~'U-n'UPll9l1~~'l3~21~ , ~

7.2 m~~eJ'U,.r11"11111ntJe:Je:Jf1LL'U'Un"ilm~lIL~eJ~(9),J'U1fl1~..ij~f11~L~~'U~~~e:J~I"1~eJ.!.In'UVIf1'l3:::Pll9l1~~'l3~21cucu 'U \I

7.3 Lu'U1~.!.IL~~'U~~.!.IL~~lIijm:::'Ul'Um~ilLVlPlm~1'U~ijtJ~:::~Vl5fl1V'j
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8. ~fl~fl1"'h~::1~i'tJ
8.1 ~L~m.lijf1ru~fl~ru~LL~~Vffl~~fl1~L~~'Un'UI'l1~')~'fI~~ 21

\J , \J

8.3 1~.:IL~~'Uijm~tJ,)'Ufl1~ijL 'Vl1'l1.fl1~1'U~ijtJ~~~'Vl5.fl1~
8.4 ~hufl.:l1'UL"lJ~~'U~fl1~~ m~nij f1~LL'U'UtJ~~Lii'U~'):ffl~~1:W:W1~~fl1~tJftJtJ~.:ItJ~~~'Vl5il1~ 1'Ufl1~tJiitJ1i

//

~V "Laual~"A1'\J

('U1.:1tJ~~1"'Vl5"1l1&i),

e-: ~Liiu~atJl""A1'
('U1~1~~ 1m~'VlB)

~rl1'U,)~fl1~fl~:wijL 'Vl1'l1&i~~1:WLb~~tJ~~b~w:mfl1~~~ fl1~~fl~1
\J ,

('U1~~~Vi'U

~rl1'U,)~fl1~~1tJf1.:11'UL"lJ~~'U~fl1~~fl~1tJ~~tl:W~f1~1'Uf1~I'l1~ti~~:W~1"1lb"lJ~2
\J

._---------
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รายชื่อคณะท างาน 
 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายสุรทิน ทิพย์อักษร                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 
2. นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง                               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่   
                                                               การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2   
 

คณะท างาน 
1. นายวิจัย ไกรสิทธิ์    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ  
                                         ประเมินผลการจักการศึกษา 
2. นางบ าเพ็ญ หนูกลับ    ศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราชเขต 2 
3. นายจ ารัส สุขเล็ก    ศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราชเขต 2 
4. นางอรอนงค์ พรหมวิหาร   ศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราชเขต 2 
5. นายถาวร ปลอดชูแก้ว    ศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราชเขต 2 
6. นางพุทธชาติ ทวี    ศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราชเขต 2 
7. นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา    ศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราชเขต 2 
8. นางปรีดา สุทธิชาต ิ    ศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราชเขต 2 
9. นางกรุณา โชติวัน    ศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราชเขต 2 
10. นางกาญจนา  จิตรส ารวย   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
11. นางกมลทิพย์  สินยัง    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 
12. นายนิติธร  ปิลวาสน ์   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 

 
ผู้ออกแบบปก และรูปเล่ม                                        

 นางกมลทิพย์  สินยัง    ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราชเขต 2 

 

 




