






   ส่วนที่  1    

บทน ำ 

1.  ควำมเป็นมำ 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อย
ในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 เสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน  เรื่องการเตรียม    
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียน
ทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดตั้งข้ึน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 อยู่ภายใต้การ
ก ากับ  ดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
   จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561  เรื่อง       
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.  2560 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังนี้ 

ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน     

ด้านการศึกษา 
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ                   

ที่ได้รับมอบหมาย 

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

ซึ่งแต่ละกลุ่มงำนมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน        

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ 

จัดการศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 
4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

และงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 
5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน  
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

บัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ  

ด าเนินคดขีองรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ          

ที่ได้รับมอบหมาย 

6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ

ต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร          

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 

7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา    

ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล

การศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 
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8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ

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

เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 
9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ

กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 
     10) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ    
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
          (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
          (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
          (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
          (ง) ด าเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
          (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 



๖ 

 

          (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
          (ช) ด าเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
          (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ        
งานคดีของรัฐ 
          (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ                  
ที่ได้รับมอบหมาย” 
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1. สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืน 
2.  

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 
- งานตรวจสอบการเงิน การบัญช ี

และระบบดูแลทรัพย์สิน 
- งานตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  
- งานเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียง 
- งานอื่น ๆ เกีย่วกบัการตรวจสอบ
ภายในทีก่ฎหมายก าหนด 

000 

- ด าเนินงานเกี่ยวกับงานวินัย 
- งานอธุรณ์ ร้องทุกข ์
- งานการด าเนินคดีของรัฐ 

 

 

- งานสารบรรณ 
- งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานส่งเสริมสวัสดิการ 
- งานเลือกตั้งและสรรหาอนุกรรมการ 
 

- งานจัดท านโยบายและแผน 

- งานวิเคราะหจ์ัดตั้งงบประมาณ 
- งานตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
- งานยุบ  รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
กลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

- งานวางแผนอัตราก าลัง 
- งานส่งเสริมสนับสนุน มีเล่ือนวิทยฐานะ 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
โยกย้าย โอนและลาออก 
- งานเล่ือนเงินเดือนและมอบหมาย 
หน้าที่ให้ปฏบิัติงาน 
- งานบ าเหนจ็ความชอบและ 
ทะเบียนประวัต ิ
- งานออกหนังสือรับรอง  
บัตรประจ าตัวและการขออนุญาตต่าง ๆ  
 

 

- งานอบรมและพัฒนากอ่นแต่งตั้ง 
- งานอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
เพื่อการปฏิบัติงาน 
- งานพัฒนาครูและบุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
- งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร 
- งานลาศึกษาต่อ ฝกึอบรม การวจิัย 
- งานเสริมสร้างระบบเครือข่ายพัฒนาครู 
 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมิน และนเิทศการศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

 
                             

- ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานบัญช ี
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสด ุ
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
- ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ 
 

 

- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
- งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
- งานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  
- งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

- งานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
- งานศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศัย 
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- งานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  
- งานวิเทศสัมพันธ ์
- งานเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและภูมปัญญา
ท้องถิ่น 
 

 

- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

- งานพัฒนาหลักสูตการสอนและกระบวนการเรียนรู ้
- งานวจิัยและพัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบการวัดและประเมินผล 
- งานประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
- งานนิเทศติดตาม และประเมินผล 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
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1. สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

1.1 สถำนที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ 13 ถนน        
ศูนย์ราชการ  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000                   
โทร. 0 - 4324 - 6663 -5   โทรสาร 0 – 4323 – 6530  http://www.kkzone1.go.th/   

1.2 เขตพื้นที่บริกำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 3  อ าเภอ ได้แก่ 

 
อ าเภอ 

 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 

 
ต าบล 

 
หมู่บ้าน 

 

เทศบาล 
 

อบต. 
นคร เมือง ต าบล 

เมืองขอนแก่น 953.400 18 267 1 2 11 5 
บ้านฝาง 334.000 7 74 - - 6 2 
พระยืน 172.000 5 46 - - 4 2 
รวม   1,459.400 30 387 1 2 21 9 

           1.3  แผนที่เขตพื้นที่บริกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
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                                 ข้อมูลกำรบริหำรงำนบุคคล 
             สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต1 
               ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค.2562- 30 ก.ย.2563) 

1. ข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง                  

 

                       หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

           หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

  อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
     ก. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

 
ต ำแหน่ง 

กรอบท่ี 
ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

วิทยฐำนะ จ ำนวน 
ไม่ม ี
วิทย
ฐานะ 

ช านาญ  
การ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ 
ต าแหน่งท่ีมี
คนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ผอ.สถานศึกษา 158 0 3 122 2 127 31 158 

2 รอง ผอ.สถานศึกษา 14 0 4 9 0 13 1 14 

3 คร ู 1380 160 121 773 2 1056 50 1106 

4 ครูผู้ช่วย  265    265 0 265 

5 ครูอัตราจ้าง      31 0 31 

6 พนักงานราชการ      53 0 53 

 รวม 1552 425 128 904 4 1545 82 1627 

 ข. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 ข (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ          

ตามมาตรา 38 ค (1) 

ที ่ ต ำแหน่ง 
กรอบที่ 
ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

วิทยฐำนะ ต ำแหน่ง 
ที่มี 

คนครอง 

ต ำแหน่ง 
ว่ำง 

รวม 
 ไม่มีวิทย

ฐำนะ 
ช ำนำญกำร 

ช ำนำญกำร
พิเศษ 

เชี่ยวชำญ 

1 ผอ.สพท. 1    1 1  1 

2 รองผอ.สพท. 
 

3   3  3  3 

3 ศึกษานิเทศก์ 21  2 18 1 21  21 



๑๐ 

 

 
      หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
 
 

 

                         ข (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) 

 
ล ำดับ

ที ่
ต ำแหน่ง 

กรอบท่ี 
ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

จ ำนวน 
หมำยเหตุ ต ำแหน่ง 

มีคนครอง 
ต ำแหน่ง

ว่ำง  
รวม 

  ประเภทท่ัวไป      
1 เจ้าพนักงานธุรการ  10 4 2 6 ว่างไม่มีเงิน 
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       
3 เจ้าพนักงานพัสดุ       

รวม      
  ประเภทวิชำกำร      

1 นักจัดการงานทั่วไป  6 6 0 6  
2 นักประชาสัมพันธ์  1 1 0 1  
3 นักวิชาการเงินและบัญชี  9 7 2 9 ว่างไม่มีเงิน 
4 นักวิชาการพัสดุ 2 2  2  
5 นักทรัพยากรบุคคล  9 9  9  
6 นิติกร 2 1 1 2  
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 7  7  
8 นักวิชาการศึกษา 4 5 2 7 ว่างไม่มีเงิน 
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 2 1 3  

รวม 52 44 8 52  
  ในสถำนศึกษำ      

1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1  1  
2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 2  2  
 รวม 55 47 8 55  

 

 

 



๑๑ 

 

อัตรำก ำลังครู / ปี ขำด / โรง เกิน /โรง พอดี /โรง รวม 

2560 -121/72 33/23 63 -98/158 

2561 -142/86 33/21 51 109/158 

2562 -114/73 33/21 64 -81/158 

2563 -62/47 74/34 77 12/158 

( หมายเหตุ : อัตราก าลังครูตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.) 

ค. จ านวนนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ล าดับที่ ระดับ จ านวน(คน) หมายเหตุ 

  ก่อนประถมศึกษา               
1 อนุบาล 1       659         
2 อนุบาล 2       1,789         
3 อนุบาล 3       2,081         

  รวม       4,529         
  ประถมศึกษา               

1 ประถมศึกษาปีที่ 1     2,646         
2 ประถมศึกษาปีที ่2     2,922         
3 ประถมศึกษาปีที่ 3     2,832         
4 ประถมศึกษาปีที่ 4     2,820         
5 ประถมศึกษาปีที ่5     2,912         
6 ประถมศึกษาปีที่ 6     2,978         

  รวม       17,110         
  มัธยมศึกษาตอนต้น               

1 มัธยมศึกษาปีที ่1     877         
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2     782         
3 มัธยมศึกษาปีที ่3     775         

  รวม       2,434         
  รวมทั้งสิ้น       24,073         

 



๑๒ 

 

 
2.2 การให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จ านวน 

เรื่องที่พิจารณา ครั้ง ราย 

1. การตดัโอนต าแหน่งและอตัราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 1 

2. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย     

  2.1 ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันได ้     

         - บรรจุใหม่ 1 31 

         - นักศึกษาทุน สควค. 1 4 

  2.2 ครูผู้ช่วย กรณีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 2 109 

  2.3 ครูผู้ช่วย  (โครงการผลติครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560) 2 24 

  2.4 กรณีย้าย โอนต าแหน่ง 2 2 

3. การบรรจุและแต่งตั้งผูผ้่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 0 0 

4. การบรรจุและแต่งตั้งผูผ้่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 9 

5. การบรรจุและแต่งตั้งผูผ้่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 2 4 

6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2)  4 9  

  6.1 ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ   

         ระดับปฏบิัติการ  0  0 

7. การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา(ในสถานศกึษา)     

  7.1 ข้าราชการครูสายผูส้อน 1 42 

  7.2 ข้าราชการครูสายงานบรหิารสถานศึกษา 2 30 

8. การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา(ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา)     

  8.1 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (1) (ศึกษานิเทศก์) 1 1 

  8.2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 4 9 
9. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยที่ผา่นการพัฒนา 
    อย่างเข้ม เป็นต าแหน่งคร ู 0 0 

10. การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 0 
 
 
 
 
 
  



๑๓ 

 

2.3 การให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 1 
และกลุ่มที่ 2      

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ ผลการพิจารณา (ขั้น/คน) 

เรื่องท่ีพิจารณา ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 
ไม่ได้
เลื่อน 

รวม
ทั้งสิ้น 

3.1.1 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร             

           ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2563)             

           -  กลุ่มท่ี 1 คศ. 3 ลงมา 1,130 112 159 0 3 1,413 

           -  กลุ่มท่ี 2 คศ. 4 - 5 3 2  0 0 3 

รวมทั้งสิ้น 1,133 114 159 0 3 1416 

3.1.2 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร             

           ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2563)             

           -  กลุ่มท่ี 1 คศ. 3 ลงมา 938 413 117 0 50 1,518 

           -  กลุ่มท่ี 2 คศ. 4 - 5  5 0 0 0 0 5 

รวมทั้งสิ้น 943 413 117 0 50 1,523 

       

2.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)     

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ผลการพิจารณา (ขั้น/คน) 

เรื่องท่ีพิจารณา ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ไม่ได้ รวม 

  ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ เลื่อน ทั้งสิ้น 

3.2.1 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร             

           ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)              

           -  ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2563) 20 20 3 0 0 43 

           -  ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2563) 22 17 6 0 0 45 

รวมทั้งสิ้น 22 20 6     45 
 

 



ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2563 

  

รำยกำร จ ำนวน (รำย) 

ตค.62 พย.62 ธค.62 มค.63 กพ.63 มีค.63 เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 

กำรขอมีบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร 30 22 11 74 14 31 54 32 68 0 

กำรขอมีบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรบ ำนำญ 56 23 11 14 7 2 3 0 3 0 

กำรออกหนังสือรับรองเงินเดือนข้ำรำชกำร 3 18 15 10 9 11 0 10 9 0 

กำรขอส ำเนำเอกสำร ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 109 129 40 165 44 162 25 30 80 25 

กำรขอมีวิทยฐำนะ ช ำนำญกำร 5 1 0 2 0 0 0 5 2 0 

กำรขอมีวิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

กำรขอมีวิทยฐำนะ ผอ.ร.ร.ช ำนำญกำรพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

กำรขอมีวิทยฐำนะ ผอ.ร.ร.เชี่ยวชำญ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

 

              



รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
 

ที ่ โรงเรียนทีไ่ดร้ับการคดัเลือก ช่ือต าบล ช่ืออ าเภอ 
1 บ้านโนนท่อนวิทยา โนนท่อน เมืองขอนแก่น 

2 บ้านหินลาดวังตอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 

3 ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านส าราญเพี้ยฟาน) ส าราญ เมืองขอนแก่น 

4 บ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น 

5 บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น 

6 บ้านโนนรังวิทยาคาร สาวะถี เมืองขอนแก่น 

7 บ้านโคกสีวิทยาเสริม โคกส ี เมืองขอนแก่น 

8 บ้านหนองหิน ศิลา เมืองขอนแก่น 

9 หนองตูมหนองงูเหลือม หนองตูม เมืองขอนแก่น 

10 บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 

11 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน บึงเนียม เมืองขอนแก่น 

12 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา พระลับ เมืองขอนแก่น 

13 บ้านสะอาด เมืองเก่า เมืองขอนแก่น 

14 บ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ดอนช้าง เมืองขอนแก่น 

15 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ดอนหัน เมืองขอนแก่น 

16 ชุมชนบ้านท่าพระ ท่าพระ เมืองขอนแก่น 

17 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล บ้านหว้า เมืองขอนแก่น 

18 อนุบาลขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น 

19 โคกงามวิทยาคาร โคกงาม บ้านฝาง 

20 บ้านโสกแต้ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง 

21 บ้านนาฝายนาโพธิ์ หนองบัว บ้านฝาง 

22 ชุมชนบ้านฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง 

23 ห้วยหว้าวิทยาคม โนนฆ้อง บ้านฝาง 

24 หนองชาดพิทยาคม บ้านเหล่า บ้านฝาง 

25 บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ป่ามะนาว บ้านฝาง 

26 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๘๖)  ขามป้อม พระยืน 

27 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา บ้านโต้น พระยืน 

28 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท พระบุ พระยืน 

29 ชุมชนบ้านพระยืน พระยืน พระยืน 

30 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หนองแวง พระยืน 

 



 
รำยละเอียดข้อมูลโรงเรียนหลักของกำรมำเรียนรวม ปีกำรศึกษำ 2563 

ส ำนักงำนเชตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

ข้อมูลโรงเรียนหลัก ข้อมูลโรงเรียนมารวม 

ล าดับ  ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ต าบล นักเรียน คร ู ล าดับ  ชื่อโรงเรียน ชั้นที่รวม จ านวน ระยะทาง 

           ล าดับ   ที่รวม ทั้งสิ้น (กม.) 
1 โคกงามวิทยาคาร บ้านฝาง โคกงาม 258 14 1 บ้านโสกดั่ง ทุกชั้น 39 3.1-10 

  โคกงามวิทยาคาร บ้านฝาง โคกงาม     2 บ้านปากช่อง ทุกชั้น 42 3.1-10 

  โคกงามวิทยาคาร บ้านฝาง โคกงาม     3 ดงเย็นพิทยาสรรค์ ทุกชั้น 20 3.1-10 

2 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พระยืน บ้านโต้น 156 9 4 บ้านหินกอง ป.3 1 11 

3 ชุมชนบ้านฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง 597 24 5 โคกสีประชาสรรค์ ทุกชั้น 42 3.1-10 

4 ชุมชนบ้านหนองบัว บ้านฝาง หนองบัว 141 8 6 บ้านนาดอกไม้ ทุกชั้น 41 0.1-3 

5 ดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) เมืองขอนแก่น ดอนช้าง 58 6 7 บ้านหัวบึงหัวสระ ทุกชั้น 9 3.1-10 

6 ไทยรัฐวิทยา 84ฯ เมือง ส าราญ 264 15 8 บ้านน้ าเกี้ยงโนนสว่าง ทุกชั้น 25 3.1-10 

  ไทยรัฐวิทยา 84ฯ เมือง ส าราญ     9 บ้านตอกแป้น ทุกชั้น 22 3.1-10 

7 โนนฆ้องวิทยาคาร บ้านฝาง โนนฆ้อง 53 3 10 หินฮาวคุรุประชาสรรค์ ทุกชั้น 22 0.1-3 

8 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ พระยืน ขามป้อม 141 12 11 บ้านหนองทุ่งมน ทุกชั้น 28 3.1-10 

9 บ้านค าหญ้าแดง บ้านฝาง โคกงาม 93 4 12 ดงเย็นพิทยาสรรค์ ทุกชั้น 26 3.1-10 

10 บ้านโคกท่า เมือง หนองตูม 83 5 13 บ้านเหมือดแอ่ครุุราษฎร์อุทิศ ทุกชั้น 13 0.1-3 

  บ้านโคกท่า เมือง หนองตูม 83 5 14 บ้านนาเพียง ทุกชั้น 16 0.1-3 

11 บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน เมืองขอนแก่น ส าราญ 99 6 15 บ้านไก่นา ทุกชั้น 6 0.1-3 
           

 



๑๗ 

 

 
ข้อมูลโรงเรียนหลัก ข้อมูลโรงเรียนมารวม 

ล าดับ  ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ต าบล นักเรียน คร ู ล าดับ  ชื่อโรงเรียน ชั้นที่รวม จ านวน ระยะทาง 

           ล าดับ   ที่รวม ทั้งสิ้น (กม.) 

12 บ้านโคกสีโคกเปี้ย เมือง บ้านค้อ 96 5 16 บ้านโนนแต้ ทุกชั้น 4 0.1-3 

13 บ้านดงกลาง พระยืน บ้านโต้น 75 3 17 บ้านดงเก่า ทุกชั้น 27 0.1-3 

  บ้านดงกลาง พระยืน บ้านโต้น 75 3 18 บ้านโจดใหญ่ ทุกชั้น 23 3.1-10 

14 บ้านดอนหญ้านาง เมือง ดอนช้าง 63 5 19 บ้านหัวบึงหัวสระ ทุกชั้น 28 3.1-10 

15 บ้านทองหลาง เมือง บ้านหว้า 97 5 20 บ้านหนองทุ่ม ทุกชั้น 12 0.1-3 

16 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน เมือง บึงเนียม 242 17 21 บ้านบึงสว่างคุยโพธิ์ ทุกชั้น 35 3.1-10 

  บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน เมือง บึงเนียม     22 พงษ์ภิญโญ 1 ทุกชั้น 20 3.1-10 

  บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน เมือง บึงเนียม     23 บ้านบึงฉิม ทุกชั้น 30 3.1-10 

17 บ้านป่าสังข์หนองฮี เมือง ดอนช้าง 49 3 24 บ้านป่าเหลื่อม ทุกชั้น 11 0.1-3 

18 บ้านป่าหม้อหนองคู พระยืน พระยืน 85 7 25 บ้านแก่นประดู่ ป.4-6 19 3.1-10 

19 บ้านป่าหวาย บ้านฝาง ป่าหวายนั่ง 48 4 26 สว่างศิริพัฒนา ทุกชั้น 3 0.1-3 

20 บ้านม่วงโป้ เมือง สาวะถี 110 6 27 บ้านโนนกู่ ทุกชั้น 22 0.1-3 

21 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ เมือง บ้านทุ่ม 100 4 28 บ้านกุดนางทุย ป.4-6 10 0.1-3 

22 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ เมือง โคกสี 57 6 29 บ้านยางหย่อง ทุกชั้น 18 3.1-10 
 



๑๘ 

 

ข้อมูลโรงเรียนหลัก ข้อมูลโรงเรียนมารวม 

ล าดับ  ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ต าบล นักเรียน คร ู ล าดับ  ชื่อโรงเรียน ชั้นที่รวม จ านวน ระยะทาง 

           ล าดับ   ที่รวม ทั้งสิ้น (กม.) 

23 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ เมือง ดอนหัน 338 16 30 บ้านสว่างมรรคา ทุกชั้น 51 0.1-3 

  บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ เมือง ดอนหัน 347 16 31 บ้านหลุบหญ้าคา ทุกชั้น 48 3.1-10 

24 บ้านหนองหิน เมือง ศิลา 245 16 32 บึงท่าแก ทุกชั้น 36 3.1-10 

  บ้านหนองหิน เมือง ศิลา     33 ห้วยชัน ทุกชั้น 27 3.1-10 

  บ้านหนองหิน เมือง ศิลา     34 เต่านอ ทุกชั้น 37 3.1-10 

25 บ้านหว้าเหล่าโพนทอง เมือง บ้านหว้า 243 16 35 บ้านหนองเต่า ทุกชั้น 67 0.1-3 

  บ้านหว้าเหล่าโพนทอง เมือง บ้านหว้า 243 16 36 โคกสูงวิทยาคม ทุกชั้น 17 0.1-3 

26 บ้านหินลาดวังตอ เมือง บ้านค้อ 465 20 37 บ้านกกค้อ ทุกชั้น 22 3.1-10 

27 บ้านหินลาดวังตอ เมือง บ้านค้อ     38 บ้านหนองกุงน้อย ทุกชั้น 15 3.1-10 

29 บ้านเหล่านาดี เมือง บ้านหว้า 179 8 39 บ้านหนองเต่า ทุกชั้น 24 0.1-3 

  บ้านเหล่านาดี เมือง บ้านหว้า     40 บ้านเหล่านางาม ทุกชั้น 31 0.1-4 

  บ้านเหล่านาดี เมือง บ้านหว้า 179 8 41 บ้านหนองทุ่ม ทุกชั้น 26 3.1-10 

29 หนองชาดพิทยาคม บ้านฝาง บ้านเหล่า 148 12 42 เขื่อนกระพี้ศึกษา ทุกชั้น 20 0.1-3 

  หนองชาดพิทยาคม บ้านฝาง บ้านเหล่า 148 12 43 บ้านเหล่า ทุกชั้น 12 3.1-10 

  หนองชาดพิทยาคม บ้านฝาง บ้านเหล่า     44 บ้านสามัคคี ทุกชั้น 21 3.1-10 



รำยงำนผลกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test :  
O-NET) ปกีำรศึกษำ 2562 
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กรอบนโยบำยท่ีเก่ียวข้อง 
1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ 
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชำติม่ันคง ประชำชนมีควำมสุข 
เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ 
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  
 
ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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ยุทธศำสตรช์ำติที่ 3 เป็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
 

 
 

 
2. แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงาน เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง  มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาน าแผนพัฒนาการศึกษาฯ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะระดมสรรพก าลังร่วมกันผลักดันการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
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3. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562-2565)  
 

 
 

  ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ บัญญัติให้รัฐต้องพิทักษ์
รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย เกียรติภูมิ และผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ก าลังทหารให้ใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนา ประเทศด้วยกอปรกับพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา 
๑๓ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรี จัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติขึ้นตาม
ข้อเสนอแนะของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงจัดท านโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป็นไป
ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่บัญญัติให้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ ต้องมีสาระที่ครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ นโยบาย
ต่างประเทศ และนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้อง
ต้องกัน เพ่ือให้กิจการของหน่วยงานของรัฐสามารถประสานกันได้ อย่างใกล้ชิดเป็นผลดีต่อความมั่นคง
แห่งชาติ และอย่างน้อยต้องก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการ ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
  ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  
๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ และ  
๔) การรักษาความมั่นคง ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เมื่อมีพระบรม 
ราชโองการประกาศให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีหรือ



๒๘ 

 

หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติหรือก าหนดแผนงานหรือ
โครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติอ่ืนใดให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติต่อไป 

4. ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 1) พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 
 2) ผลิต ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 3) ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 4) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6) พัฒนาระบบบริการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 ควำมสอดคล้องเชือ่มโยงของกระทรวงศึกษำธิกำร กับ ยุทธศำสตรช์ำติ 
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  ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนแม่บทที่กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบโดยตรง 
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5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดประเด็นการ
พัฒนา แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน อันน าไปสู่การเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรก ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 
ยุทธศาสตร์เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

5.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
5.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
5.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
5.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
5.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  
5.7ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
5.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
5.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
5.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

6. นโยบำยและจุดเน้น กระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

    นโยบำย 

๑. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
ทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๒. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปและการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

๓. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๔. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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    จุดเนน้ 

1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

2.1  การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

1) จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

2) ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

4) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

      1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                     1) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
  2) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลกัสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
  3) ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานด่างด้าว) 
  4) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
  5) พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
  6) พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

3. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 



๔๐ 

 

2.2 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

2.3 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและ
ใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

4. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3.1 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ 

แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 

3.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

 4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
     4.1 พัฒนาแฟลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
     4.2 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
     4.3 ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

 5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
              5.1 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
     5.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได้ 

 6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
              6.1 ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
     6.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
              6.3 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
              6.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
              6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ 
              6.6 สนับสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
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     6.7 จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
               6.8 ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี โดย 
ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 หัวหน้ารกัษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    
จึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในค าสั่งนี้ 
“ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทาง

สถานศึกษาหรือผู้จัดการศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)   

(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า 
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย 

“การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่ง
จ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความ
ต้องการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล 

“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก หรือ
อยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมี
พัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย 

ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเตรียมการเพ่ือจัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่ 

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน 
(2) ค่าหนังสือเรียน 
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
ข้อ 4 ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้แทน และขยายผล

ต่อจากค าสั่งนี้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับตั้งแต่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ 
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ข้อ 5 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าสั่งนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ          
มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ 6 ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีผลใช้
อยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ตามข้อ 3 

ข้อ 7 ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

7. กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางมาใช้
ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 
     1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ 
     2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก 
     3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ 
        4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับ
พ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป.เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการาจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 
 ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโนบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการกลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน  

8. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นใมการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์  
“สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ย่ังยืน” 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผูเ้รียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวชิาการเพ่ือสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ  ที ่21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้ำหมำย  
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ   มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน  ๆ    
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ            
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย                  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม 
ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา       
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ก ำหนดนโยบำย 4 ด้ำน ดังนี้ 

  นโยบำยที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย 

      พัฒนาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี 
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 

 นโยบำยที่ 2 ด้ำนโอกำส 

                 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

                            2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

                            2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

         2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
        3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

      3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

      3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล    
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหปุัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

      3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ  
                          4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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        4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 
                           4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 
        4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
        4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9. แผนพัฒนำจังหวัดขอนแก่น 

วิสัยทัศน์   
 “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยง อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”  
พันธกิจ   

   1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ 

ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City MICE City 

เป้ำประสงค์ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
    1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
    2. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
    3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสรมิสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จดัการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City และ

เมืองแห่งการประชุมสัมมนา Meeting , Incentive Travel , Conventions , Exhibitions : MICE City ) 
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10. แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2562 - 2565 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2565  ดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์   
 “จังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งการศึกษา ประชากรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ      
1. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากรได้รับโอกาสทาง 

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
2. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากร ด ารงชีวิตอย่างมี 

ความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากรอย่างมีคุณภาพ และมี   

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน หนว่ยงานทางการศึกษา จัดการการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
     เป้ำประสงค์   

1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
2. ประชากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน จัดการศึกษา มุ่งสู่แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 

 ยุทธศำสตร์   
 1. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. การพัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
 5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. สถำนศึกษำสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดท าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชน
ไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ให้สถานศึกษาส่งข้าราชการครูทุกโรงเรียน เชิญวิทยากรจาก ปปส.ภาค 4 
ให้ความรู้ภัยเกี่ยวกับยาเสพติด ภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ ภัยจากการถูกคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน   
และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากความรุนแรง  
ภัยจากการถูกล่อลวงถูกละเมิด ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือน าไปบูรณาการจัดการเรียน
การสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ได้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ระยะเวลาด าเนินการอบรม จ านวน 1 วัน      (ใช้
วันหยุดราชการไม่รบกวนวันท าการเรียนการสอน) สถานที่อบรม ณ หอประชุม 72 ปี สพป.ขอนแก่น เขต 1 

2. สถำนศึกษำน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี 
ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนด 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ในสังกัดเพ่ือน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ ให้สามารถขยายผลการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ                
จัดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออก        
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ครอบคลุม
การเรียนรู้แนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการพัฒนาและหลักการทรงงาน 
พร้อม ๆ กับเสริมศักยภาพนักเรียนได้น้อมน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 
ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
           1.1 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
           1.2 กิจกรรมสภานักเรียน 
           1.3 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ 
           1.4 โครงการวันส าคัญ 
           1.5 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
           1.6 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
           1.7 โครงการโรงเรียนสุจริต 
 ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 

   2.1 กิจกรรมหน้าเสาธง 
            2.2 สถานศึกษาพอเพียง 

2.3  กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
2.4 นักธุรกิจน้อย 
2.4  ดนตรีพื้นเมือง วงไดโนซอง 
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ด้านที่ 3 มีงานท า มีอาชีพ 
3.1  กิจกรรมลดเวลาเรียนพืชสวนครัวรั้วกินได้ 
3.2  กิจกรรมการฝึกอาชีพสถานประกอบการจริง 
3.3  โครงการท าเหรียญโปรยทาน 
3.4  โครงการห้องเรียนสีขาว 

ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี 
4.1  กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC  
4.2  กิจกรรมอาสาสมัคร ร.10 บ าเพ็ญประโยชน์และพัฒนาชุมชน 
4.3  กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 
4.4  กิจกรรมครู D.A.R.E 

โครงการ/กิจกรรมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
1. กิจกรรมท าปุ๋ยหมักจากใบไม ้
2. กิจกรรมการออม 
3. โครงการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
4. โครงการเลี้ยงไก่ไข่ 
5. กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท าโครงการอบรมลูกเสือต้านภัย 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน ๔๔ โรงเรียน ๆ ละ ๘ คน จ านวน ๓52 คน ครูผู้ควบคุมและเป็น
วิทยากรพ่ีเลี้ยงโรงเรียนละ ๑ คนจ านวน ๔4 คน วิทยากรจ านวน 35 คน บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา จ านวน 9 คน  จ านวนรวมทั้งสิ้น 440  คน  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนา
กระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนให้เข้มแข็ง  จัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ ในการป้องกันและมีภูมิคุ้มกันต้านภัย
ยาเสพติดรวมทั้งภัยคุกคามอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและครอบครัว และสามารถเป็นแกนน าในการ
จัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด และเฝ้าระวังปัญหาภัยคุกคามอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำ 
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 ขึ้นระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        วิชาภาษาไทย  มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -6.64 
        วิชาภาษาอังกฤษ  มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -4.22 
        วิชาคณิตศาสตร์  มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -5.12  



๔๙ 

 

        วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET  ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -3.92 
        แนวทาง หรือวิธีการในการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบก ากับ ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามซึ่งขับเคลื่อนโดยการ
นิเทศภายนอกใช้กระบวนการ PLC และขับเคลื่อนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งด าเนินงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยการกระจายอ านาจให้กับกลุ่ม
เครือข่าย และกลุ่มเครือข่ายฯ โรงเรียนขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการวิเคราะห์ผล
การทดสอบฯ เพ่ือวางแผน โดยน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ของโรงเรียน
และก าหนดเป้าหมายเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การใช้รูปแบบการนิ เทศ CO-FRIENDS MODELและ
กระบวนการนิเทศ SPIDERE ด้านการส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน นิเทศ ติดตามสร้างความเข้าใจถึง
ความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ นิเทศ ติดตาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/ให้ความรู้ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง  ด้านการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน         
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้ม  
  2. นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำ 
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นระหว่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       วิชาภาษาไทย  มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 0.44 
       วิชาภาษาอังกฤษ  มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 2 
       วิชาคณิตศาสตร์  มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -3.31  
       วิชาวิทยาศาสตร์  มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET  ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลง -4.57  
       แนวทาง หรือวิธีการในการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบก ากับ ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามซึ่งขับเคลื่อนโดยการนิเทศ
ภายนอกใช้กระบวนการ PLC และขับเคลื่อนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งด าเนินงานการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยการกระจายอ านาจให้กับกลุ่มเครือข่าย  ด้าน
การส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันออกแบบโดยใช้
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้นักเรียนได้ลงมือท ากิจกรรม ได้คิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการใช้ค าถามกระตุ้นการคิด ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะท่ีจ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน  
(Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA  
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ
ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือรองรับการ



๕๐ 

 

ประเมิน PISA 2012 โดยมีการด าเนินการดังนี้ 1) ผู้รับผิดชอบ  ศึกษาเอกสาร/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียม
ความพร้อมขยายผล เผยแพร่ความรู้ แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2) ด้วยปีงบประมาณ 2563 
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 จึงมีการเลื่อนสอบ PISA  ออกไป  จึงไม่ได้ตั้ง /เขียนโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรมรองรับ แต่ยังมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น  โดยการ  บูรณาการกับโครงการ
อบรมพัฒนาด้านวิทยาการค านวณ ,โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และ 
กิจกรรม กระบวนการ พัฒนาศักยภาพครูและสร้างเครือข่ายในวิชาชีพ 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. นักเรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ได้มีการระชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากห้องเรียน โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย  7 
โรงเรียนได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 2) โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบ ารุง)  3) โรงเรียนบ้าน        
โนนม่วง 4) โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  5) โรงเรียนบ้านแดงน้อย 6) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร                     
7) โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) และออกนิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21ซึ่งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียน มีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
       1) บูรณาการทักษะ3R8C ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และโครงงานที่มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ 3R8C 
       3) จัด เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมที่เน้นทักษะ 3R8C 
       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และหลายกิจกรรมสามารถพัฒนา ทักษะCreativity and Innovation ได ้

2. นักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำตำมควำมถนัด และควำมต้องกำรของตนเอง มี
ทักษะอำชีพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางการในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการงานอาชีพตามความพร้อมของโรงเรียนเข้าใน
หลักสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียน มีกระบวนการด าเนินงานและผลการด าเนินการนิเทศ ติดตามการใช้กรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและจัดโครงการตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงาน
ท า ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักและสามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงาน
ท าและมีรายได้ระหว่างเรียนและมีประสบการณ์ในการเลือกอาชีพและให้ครูแนะแนวหาแนวทางในการแนะ
แนวนักเรียนให้เลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท าให้เหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียน  และเชิญสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน มาจัดนิทรรศการให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ  
 
 
 



๕๑ 

 

3. นักเรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะท่ีดี สำมำรถด ำรงชีวิต 
อย่ำงมีควำมสุขท้ังด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต้อง
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากช่วง
ปฐมวัยเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการด้านสมอง และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่สุด ดังนั้นจึงถือได้ว่าช่วงปฐมวัย
เป็นช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือจะได้เป็นรากฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนา
ตลอดชีวิต จึงเปิดโอกาสให้ครูมีทางเลือกในการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายโดยการน าแนวคิดการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยมาใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ อาทิเช่น แนวคิดมอนเตสซอริ  
แนวคิดวอลดอร์ฟ  แนวคิดบูรณาการ และแนวคิดไฮสโคป ทุกแนวคิดมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
และได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้ อย่างเท่าเทียมกัน  โดยครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดนวัตกรรมที่โรงเรียนเลือกใช้เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ โดยเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของเด็ก ครูยึดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแนว
ทางการวางแผนการสอนการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีของระดับชั้นปฐมวัย และจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย  มีการบันทึก และประเมินพัฒนาการครบทุกด้าน หลังจากการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ก าหนดนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดเมนูอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน และก าหนดจัดให้มีการจัดแข่งขันกีฬาส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาและให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล - ประถมศึกษาโรงเรียนจะจัดให้ส าหรับนักเรียนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา   
       4.  ครูเปลี่ยน บทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ 
หรือผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้ 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการ ดังนี้  
          1. สังเคราะห์ผลการนิเทศท่ีผ่านมา  
          2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
          3. จัดท าแผนนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดเป้ายหมายการนิเทศ เพ่ือปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรรมของครูผู้สอน จากการสอนบอก บรรยาย  เป็น "Coach" ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทาง Active Learning  สร้างความเข็มแข็งระบบนิเทศภายในโรงเรียน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง และทักษะในสตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  
         4. ติดตั้งระบบนิเทศภายในโรงเรียน  ก าหนดทีมนิเทศ ทีม PLC ก าหนดปฏิทิน ปรับตารางเรียน   
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา -ชั้น /วิธีการ (นวัตกรรม) -วิชา ด าเนินการนิเทศโดยใช้วงจรการศึกษาชั้นเรียน 



๕๒ 

 

(Lesson Study) หรือกระบวนการอ่ืน ๆ ตามบริบทของโรงเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดชั้นเรียน 
(Open Class) ถอดบทเรียน สรุป รายงาน 

นโยบำยที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและ 
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. นักเรียนทุกรำสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำที่มีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ 

นักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 และแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา 2563 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
ให้โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองน าเด็กมาสมัครเข้าเรียน เช่น กิจกรรม 
Open house   ส ารวจส ามะโนประชากรจากส านักทะเบียน อ าเภอเมือง อ าเภอพระยืน และอ าเภอบ้านฝาง 
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ทุกแห่ง คัดลอกตาม ทร.14 ที่มีอายุ 1 ปี ทุกปี จัดท าและประกาศเขตพ้ืนที่บริการของ
สถานศึกษาในสังกัดครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ท าส ามะโนประชากรวัยเรียนรายโรงจ าแนกข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียนรายบุคคลตาม
เขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนและประกาศการจัดสรรโอกาสเข้า
ศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และให้โรงเรียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของ
เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนและนักเรียนที่จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทราบล่วงหน้า 
1 ปี และปิดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนให้สถานศึกษาแจ้ง หมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่นทราบ 

2. สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมกำร 
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1จัดท าโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) โดยด าเนินการพัฒนาชุดการเรียนรู้ส าหรับครู (การสร้างเว็บไซต์
ซื้อขายออนไลน์  การสร้างหุ่นยนต์ และการจัดการเรียนรู้ DLTV ที่เน้นกระบวนการ Active Learning 
ส่งเสริมทุกสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีและในรายวิชา
เพ่ิมเติมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ digital technology ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  และ
รายวิชาวิทยาการค านวณ เพ่ือการแสวงหาความรู้ ติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนต่อ
ผู้เรียน ให้เกิดพัฒนากระบวนการคิด และการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้สถานศึกษาน า Digital Technology 
มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถใช้ Digital Technology เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี โดยมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้ Digital Technology ของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
    3.  สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แจ้งมาตรการให้โรงเรียนด าเนินการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีเกิดเหตุการณ์กระท ารุนแรงต่อเด็กในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาสั่งผู้ถูกกล่าวหาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาและเสนอศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือพิจารณาเสนอ กศจ.อนุมัติกรณีมีมูล ผอ.เขต ฉก.



๕๓ 

 

ชน.รายงานเหตุการณ์ ฉก.ชน.สพฐ.  สพท.ลงพ้ืนที่กับ ฉก.ชน.เขต เขตแจ้งประสานงานคุรุสภาเพ่ือพิจารณา
วินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้ก่อน เขตด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามควร รายงานต่อเลขา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจัดโครงการตลาดนัดวิชาการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ
และสายสามัญ ประจ าปี 2563 และโครงการตลาดนัดโลกอาชีพเพ่ือการมีงาน ประจ าปี 2563 ให้นักเรียน
และครูแนะแนวในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ แจ้งโรงเรียนแนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิต 
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งด าเนิน
โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีสมรรถนะ 
และผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติกและรายงานผลให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทราบ สนับสนุนและส่งเสริมให้เขตพ้ืนที่การศึกษา "เลือก ลดใช้" วัสดุอุปกรณ์อย่ างคุ้มค่า
เป็นแบบอย่างให้โรงเรียน และชุมชน รวมถึงการผลิตและคัดเลือกผลงานของโรงเรียนที่ควรแก่การเผยแพร่
ขยายผลระดับสถานศึกษาด าเนินการโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมถึ งการ "เลือก ใช้ ลด" วัสดุ 
อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดท าแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรายงานผลการด าเนินงานให้ 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 ทราบ ด าเนินการโครงการคัดแยกขยะ เช่น จัดให้มีธนาคารขยะครบวงจร ท าให้
นักเรียนมีรายได้จากการขายขยะให้ธนาคารขยะ  การน าขยะในรูปผลิตภัณฑ์โดยน าวัสดุที่เหลือ เช่น เศษ
ผ้าน ามาประดิษฐ์เป็นผ้าเช็ดเท้า ไม้ถูพ้ืน ยางรถยนต์มาท ากะละมัง กระถางต้นไม้ ถังขยะ รองเท้า ฯลฯ 
การน าประโยชน์ในรูปพลังงานโดยการการน าขยะที่ย่อสลายได้มาแปรสภาพโดยวิธีการหมักโดยอาศัย
กระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ  เช่น  การน าใบไม้แห้งมาท าเป็นปุ๋ย
หมัก เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ โดยจัดให้มีถังคัดแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่  1. 
ขยะย่อยสลาย (ใช้ถังสีเขียว)  คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษ
ผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น 2. ขยะรีไซเคิลหรือขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้ (ใช้ถังสี
เหลือง) คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว 
กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่อมเครื่องดื่ม แบบ UHT 
เป็นต้น 3.ถังขยะทั่วไป (ใช้ถังสีน้ าเงิน)  คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตราย มีลักษณะะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อ
พลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอกซองบะหมี่ส าเร็จรูป เป็นต้น 4. ขยะอันตราย (ใช้ถังสีแดง)  
คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อนหรือมีองค์ประกอบของวัตถุระเบิดได้ ไวไฟ มีพิษ ท าให้เกิดโรค วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดอันตรายต่อตัวบุคคล สัตว์ เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์
บรรจุสารก าจัดแมลง  
 
 

 
 



๕๔ 

 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระด้ำนงำนวิชำกำร 
       ด้ำนวิชำกำร 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 10 คณะ เพ่ือสนองนโยบาย "ขอนแก่น เขต 1 เป็น 1" โดย
คณะกรรมการทั้ง 10 คณะมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
เป็นหัวหน้าคณะมีประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นรองประธานและผู้อ านวยการโรงเรียนเป็น
คณะท างาน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ  มีการประชุม
เชิงปฏิบัติการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน โดยก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน ก าหนด
กิจกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ ก าหัยติดตาม ประเมินผลและรายงานผลตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานร่วมกันและมีการประชุมชี้แจงนโยบายและโครงการเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับ
คณะท างานตามนโยบาย "ขอนแก่น เขต 1 ต้องเป็น 1" ในองค์อคณะบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีคณะกรรมการประกอบไปด้วย คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา คณะกรรมการติดตามประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีหน้าที่ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
      ด้ำนงบประมำณ 
        มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดน าไปพัฒนาและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ด าเนินการให้ความรู้ด้านการจัดท าทะเบียนพัสดุและการรื้อ
ถอนอาคารสิ่งก่อสร้างที่ช ารุดทรุดโทรม 
       ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประชุมชี้แจงนโยบายและโครงการเพ่ือ
สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายตามเจตนารมณ์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารบุคคล
เป็นไปด้วยความบริสุทธิยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยมีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัด (อ.ก.ศ.จ.) มีผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธานในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน 10 กลุ่ม
สถานศึกษา (Area based) รวม 155 โรงเรียน  มีการประชุมผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก์ ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ประกาศเจตนารมณ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  
ต้องเป็น 1 
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   2. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัดน าแพลตฟอร์มดิจิทัลไปใช้เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งามารถพัฒนางานด้านต่าง ๆ ได้เต็มตามศักยภาพ 
     3. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้       
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ด าเนินการได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระบบสารสนเทศท่ีสถานศึกษาพัฒนาขั้นเองเพื่อใช้ ในการวางแผนการ
จัดการศึกษา ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทันสมัย พร้อมใช้งานโดยด าเนินการดังนี้   
        1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ ความจ าเป็น ทิศทางการด าเนินงานด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในใช้ข้อมูลแบบต่าง ๆ   
        2. พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลโดยการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ  เพือ่รับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินการการจัดเก็บข้อมูลทุกระบบการจัดเก็บข้อมูล   
        3. จัดต้ังกลุ่มไลน์ข้อมูลสารสนเทศ kk1 เพื่อติดต่อ ประสานและให้ความช่วยเหลือกับครู/เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
        4. ประสานโรงเรียนในสังกัดให้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามภารกิจ เพื่อให้มี Big Data เป็นฐานข้อมูล 
        5. การจัดท าคู่มือจัดเก็บข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์  
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ท้ังข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นระบบ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบเก็บข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้                                                                                
        1. ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
            1.1. ระบบ Data  Management  Center : DMC การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ทางระบบ 
http://portal.bopp-obec.info/obec63/    
            1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา Education Management Information System : 
EMIS ทางระบบ http://data.bopo-obec.info/emis/ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  ข้อมูลนักเรียน 
(สพฐ.  น าเข้าข้อมูลจาก DMC)  ข้อมูลครูและบุคลากร (PSC  PAC) ข้อมูลครุภัณฑ์   (M-obec)   ข้อมูลด้าน
เทคโนโลยี  ข้อมูลเขตพื้นที่บริการโรงเรียน  ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์  ข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ต  ข้อมูลข่าวกิจกรรม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง   
           1.3 ระบบขอ้มูลอาคารและสิ่งกอ่สรา้งโรงเรียน (B-OBEC)  ทางระบบ http://bobec.bopo-obec.info/ 
           1.4 ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน https://cct.thaieduforall.org/   
           1.5 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจากระบบ  (PSC  PAC)        
           1.6 ข้อมูลการเบิกจ่าย-บัญชี (GFMIS) 
           1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  (e-GP) 
           1.8 ข้อมูลผลการประเมิน  NT และ O-NET 
           1.9 ข้อมูลเด็กพิการเรียนรวม 
     2. ระบบข้อมูลสารสนเทศที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเอง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนใช้งาน 
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          2.1 ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ของโรงเรียน                                                                                                                                              
          2.2 ระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ School Communication :SCOM    
          2.3 ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน  แอปพลิเคชั่น ZOOM , Line   
          2.4 ระบบงานทะเบียนนักเรียน    
          2.5 ระบบจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชั่น facebook , Line 
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ส่วนท่ี 2    

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 1 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์กรชั้นน าที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้       
ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

วัฒนธรรมองค์กร เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคียกย่องชมเชยผู้อ่ืน  
 ค่านิยมร่วม คือหลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความคาดหวังที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดังนี้ “SOCOME” 

S = Service Mind   หมายถึง   จิตบริการ 
          O = Organize   หมายถึง  พัฒนางานเป็นระบบ 
          C = Collaboration  หมายถึง  ทุกองคาพยพมีส่วนร่วม 
 O = Openly   หมายถึง  เน้นกระบวนการตรวจสอบ 
 M = Mastery/Expertise  หมายถึง  รอบรู้วิชาชีพ 
 E = Excellence   หมายถึง  ภารกิจสู่ความเป็นเลิศ 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร  
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่าง          

เท่าเทียมกัน 
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 มีความรักใน

สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  

โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  

6. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการดูแลระบบฟ้ืนฟูด้านความปลอดภัยให้กับ
ผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 
2. นักเรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
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   3. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น          
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้น       
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

5. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

6. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการดูแล
ระบบฟ้ืนฟูด้านความปลอดภัย มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน าที่จัดการศึกษา     ให้
ผู้เรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย 

 1. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการดูแลระบบฟ้ืนฟูด้านความปลอดภัยให้กับ
ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ        
โรคอุบัติซ้ า 

 2. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ มีความปลอดภัย 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนโอกำส 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร  
 2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพ                
อย่างเท่าเทียมกัน 
 3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
สู่ความเป็นเลิศ  
 4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
 1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  และพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 



๕๙ 

 

 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สนองการพัฒนาพหุปัญญาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน
ศตวรรษ ที่  21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความเป็นนวัตกร รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์  การคิดวิเคราะห์   
การคิดขั้นสูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ                          
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ 
ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3  
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการตามงบประมาณที่คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน คือ งบรายจ่ายประจ า และงบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. งบรำยจ่ำยประจ ำ  จ ำนวน 2,300,000 บำท 
      แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ปี พ.ศ. 2564 (งบรำยจ่ำยประจ ำ) 

     หมำยเหตุ    รายการ ก 1 – 9 และรายการ ข 1 – 5  การใช้จ่ายงบประมาณให้ถัวจ่ายทุกรายการ 
                         รายการ ก 10 ให้เสนอผ่านกลุม่นโยบายและแผนเพื่อขอให้ ผอ.สพป.ขก. 1 พิจารณาอนุมัต ิ

ที ่ รำยกำร 
ใช้จริง

งบประมำณ      
ปี พ.ศ. 2563 

จัดสรร
งบประมำณ      

ปี พ.ศ. 2564 
ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 183,292 250,000 
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,866 90,000 
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 46,412 50,000 
4 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 3,600 3,600 
5 วัสดุส านักงาน 146,205 104,400 
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 156,558 200,000 
7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประกัน) 8,000 8,000 
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 30,000 30,000 
9 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (5ราย) 648,000 615,000 

10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ าเป็น (ส ารองจ่าย) 633,400 300,000 
 รวม 1,938,963 1,651,000 

ข. ค่าสาธารณูปโภค    
1 ค่าไฟฟ้า 460,871 500,000 
2 ค่าน้ าประปา 16,111 20,000 
3 ค่าโทรศัพท์ 26,402 35,000 
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 45,187 50,000 
5 ค่าอินเทอร์เน็ต 15,900 44,000 
  รวม 564,471 649,000 

รวมทั้งสิ้น 2,503,434 2,300,000 



๖๑ 

 

2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 2,700,000 บำท 
 

โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ของ กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย งบประมำณ หมำยเหตุ 

1 กลุ่มอ านวยการ 440,000  

2 กลุ่มนโยบายและแผน 160,000  

3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 50,000  

4 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 113,000  

5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 450,000  

6 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 1,100,000  

7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 150,000  

8 หน่วยตรวจสอบภายใน 37,000  

9 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 200,000  

รวมทั้งสิ้น 2,700,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด  
อ ำนวยกำร โครงกำร ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ     

กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจได้มำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กิจกรรม ดังนี้ 

 
 

440,000 

   ด้าน
ประสิทธิภาพ 
 

ARS 
34,36,39,41 

KRS 5,6,9 

นำงสมคิด เมืองสอน 

 1 Big Cleaning Day     51,000    
 2 ปรับปรุงตกแต่งสถานที่ ระบบน้ าประปา  69,000 38,300 100,000    
 3. จัดกิจกรรมวันส าคัญและงานพิธีต่างๆ    10,000    
 4. จัดกิจกรรมการสื่อสารแลประชาสัมพันธ์   10,000 5,000    
 5. กิจกรรมจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ   133,200     
 6. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ AMSS++  13,500 7,000 3,000    

นโยบำยฯ โครงกำร 1 ขับเคลื่อนงำนนโยบำยและแผน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

 
 

69,250 

   ด้าน
ประสิทธิภาพ 

มฐ.1,2  
ITA O10 

นำงณิชชำรีย ์
ต้ังวำนิชกพงษ ์

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจ าท าแผนฯ   9,000     
 2. ประชุมพิจารณาโครงการฯ   12,000     
 3. จัดซื้อวัสดุ และจัดท าเล่มแผนฯ  20,000 20,000 8,250    
 โครงกำร 2 พัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ 

งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิง่ก่อสร้ำง 
 

55,750 
     นำงสำรภ ี

ประจันตะเสน 
 1. ประชุมกลั่นกรอง/จัดตั้งงบประมาณฯ  10,000 26,500 5,000    
 2. ประชุมจัดตั้งงบฯ โรงเรียนคุณภาพฯ   9,250 5,000    



๖๓ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด  
นโยบำยฯ โครงกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำน

ทั้งระบบ 
 

35,000 
   ด้าน

ประสิทธิภาพ 
มฐ.1 

ITA O11,12 
นำงรติตำ       
สีหะวงษ์ 

 1. ติดตามฯ จัดท าเล่ม    11,000    
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผดิชอบตัวชีว้ัดฯ   6,450 2,500    
 3. ติดตามรายงานผลฯ ระบบ e-MES  8,000      
 4. เตรียมข้อมลูรับการตรวจราชการ สป. สพฐ.  600 6,450     

ICT โครงกำรเพิ่มศักยภำพของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
50,000 

   ด้านคุณภาพ 
ด้าน

ประสิทธิภาพ 

มฐ1 
ITA O8 
KRS 10 

นำงสำวศุภกำนต์  
ประเสริฐรัตนะ 

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าเว็บไซต์ฯ   30,000     
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี   20,000     

กำรเงินฯ 1)โครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรหลักสูตร    
เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนฯ 

 
113,000 

 

   ด้านคุณภาพ 
ด้าน

ประสิทธิภาพ 

ITA O13  
O 

นำงวิมลพรรณ  
พยัคฆกุล 

 1. จัดอบรมฯ   44,580     
 2)โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรยื่น  

ขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงลิ
เล็กทรอนิกส์ 

    ด้านคุณภาพ ITA O นำงวิมลพรรณ   
พยัคฆกุล 

 1. จัดท าแนวทางการเสริมสร้างความรู้    33,600      
 2. จัดท าคู่มือฯ    2,500    
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติฯ  6,400 25,860     



๖๔ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด  
บุคคล 1)โครงกำรวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ 
 

450,000 
   ด้านโอกาส นโยบาย

ผู้ตรวจ 
นำยวีระชำติ 

โสภำ 
 1. ส ารวจข้อมูล        
 2. ประชุมวางแผนอัตราก าลังฯ  3,000 11,000     
 2)โครงกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ย้ำย 

โอน กำรสอบคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกร 

 
90,000 

   ด้านคุณภาพ ตชว.3.4 นำงอุดมลักษณ์ 
นำงสำวนพภำ

ภรณ ์
 1. ประชุมจัดท ารายละเอียดตามองค์ประกอบ   90,000     
 3)โครงกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อด ำรง

ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

 
53,000 

   ด้านโอกาส นโยบาย
ผู้ตรวจ 

นำงนฤมล    
แหวะสอน 

 1. ประชุมวางแผน   2,500     
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  6,000 44,500     
 3. รายงานผลฯ        
 4)โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและคุณค่ำ

ชีวิต และพิธีมอบประกำศเกียรติคุณบัตรฯ 
 

24,000 
   ด้านโอกาส นโยบาย

ผู้ตรวจ 
นำงนิ่มนวล      
ศรีวงษ์รำช 

 1. ประชุมวางแผน   2,500     
 2. ประชุมคณะกรรมการฯ   3,500     
 3. จัดพิมพ์วารสาร    13,500    
 4. สรุปรายงานผลฯ   4,500     



๖๕ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด  
บุคคล(ต่อ) 5)โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจและพิธี

มอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ฯ 
 

12,000 
   ด้านโอกาส นโยบาย

ผู้ตรวจ 
นำงสำววชิรำ   

ชื่นใจ 
 1. รับแจ้งจัดสรรเครื่องราชย์ (เดินทางไปรับ)   3,500     
 2. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรฯ   2,500     
 3. จัดพิธีมอบเครื่องราชย์   6,000     
 6)โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรบรรจุ

ใหม่ (Coaching Team) และประเมิน
สัมฤทธิผลฯ 

 
 

21,000 

   ด้านคุณภาพ นโยบาย
ผู้ตรวจ 

นำงณัฐรินีย์    
นำมสีฐำน 

 1. นิเทศติดตามและให้ค าแนะน า   4,200     
 2. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ   10,800     
 3. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ   6,000     
 7)โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำด้วยระบบ TEPE Online 
 

4,000 
   ด้านโอกาส นโยบาย

ผู้ตรวจ 
นำงอรอนงค์      

ศรีชัย 
 1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ   1,000     
 2. อบรมหลักสูตรฯ   1,000     
 3. ตรวจสอบและประเมินผลฯ   2,000     
 8)โครงกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ 

สพฐ. (OBEC AWARDS) 
 

9,000 
   ด้านโอกาส นโยบาย

ผู้ตรวจ 
นำงนิ่มนวล      
ศรีวงษ์รำช 

 1. ด าเนินการคัดเลือกฯ   4,500     
 2. สรุปผล รายงานผลฯ   4,500     



๖๖ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด  
บุคคล(ต่อ) 9) โครงกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

73,000 
   ด้านโอกาส นโยบาย

ผู้ตรวจ 
นำงอรอนงค์     

ศรีชัย 
 1. จัดท าข้อมูล แจ้งแนวทางปฏิบัติฯ   4,500     
 2. กรรมการประเมินฯ เก็บข้อมูลผลการ

ปฏิบัติฯ 
  

20,000 
 

25,000 
    

 3. ประชุมพิจารณาฯ (3 ครั้ง)   13,500     
 10) โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร

ในส ำนักงำนเขตพื้นที่ฯ 
 

150,000 
   ด้านโอกาส นโยบาย

ผู้ตรวจ 
นำงอรอนงค์     

ศรีชัย 
 1. ประชุมวางแผนฯ   5,000     
 2. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรฯ   100,000     

นิเทศฯ 1) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ 

 
 

138,500 

   ด้านคุณภาพ มฐ.3 
นโยบาย
ผู้ตรวจ 

นำงสำว 
ฉวีวรรณ 

แก้วหล่อน+คณะ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ วิทย์   11,000     
 2. กิจกรรมเปิดชั้นเรียน แนวทางสะเต็มฯ   6,000     
 3. ท าเครื่องมือทดสอบความสามารถฯไทย   4,650     
 4. กิจกรรมแข่งขันฯ (ภาษาไทย)  15,000 18,850 1,500    
 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาษาE)   15,000     
 6. อบรมการสอน (Phonics)   50,000     
 7. กิจกรรม Let’s speak English out    16,500    



๖๗ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด  
นิเทศฯ(ต่อ) 2) โครงกำรพัฒนำคุณภำพและคุณธรรม

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

89,000 
   ด้านโอกาส 

ด้านคุณภาพ 
มฐ.1 

นย.ผู้ตรวจ 
นำงสำวสุกัญญำ 

มำช ำนิ 
 1. ประชุมปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้ฯ   29,000     
 2. ประชุมคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ   2,500     
 3. ค่าใช้จ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียน   2,000     
 4. มอบรางวัลโล่และเกียรติบัตร    6,000    
 5. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมฯ  2,400 6,000 1,400    
 6. ถอดบทเรียน รร.ที่ได้รับรางวัลฯ   5,700     
 7. ประชุมพัฒนายุวบรรณารักษ์/ครูฯ   13,500     
 8. ประกวดหนังสือเล่มเล็กฯ   10,400     
 9. ประกวดห้องสมุดที่ได้มาตรฐานฯ   6,000     
 10. มอบโล่เกียรติบัตร สรุปและรายงาน   4,100     
 3) โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่

เป็นฐำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

608,000 
   ด้านโอกาส 

ด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ 

นโยบาย
ผู้ตรวจ  

มฐ.1,2,3 

นำงอุทุมพรพัฒ 
นำงสำวสุกัญญำ 

นำงเพ็ญศิริ 
 1. นิเทศฯ ตามแผนฯ   406,250     
 2. รายงานผลการนิเทศ   28,000     
 3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรม   65,750     
 4. ประชุมวางแผนการติดตามฯ   68,500     
 5. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบฯ   25,000     
 6. ขยายผลการประกันคุณภาพฯ   14,500     



๖๘ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด  
นิเทศฯ(ต่อ) 4) โครงกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

โรงเรียนขยำยโอกำสและกำรศึกษำพิเศษ 
 

92,000 
   ด้านโอกาส 

ด้านคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ 

มฐ.3 
นโยบาย
ผู้ตรวจ 

นำงสุดสงวน      
กลำงกำร 
+คณะ 

 1. ศึกษาต้นทุน ร่วมหุ้นพัฒนา   45,000     
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  1,200 20,800     
 3. บริหารจัดการเรียนรวม   25,000     
 5) โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูในกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดท ำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีดิจิทัล กำรวัดและประเมินผล 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถทำงพหุ
ปัญญำและทักษะกำรเรียนรู้ใน      
ศตวรรษที่ 21 

 
 
 

152,500 

   ด้านคุณภาพ 
ด้าน 

ประสิทธิภาพ 

มฐ.3 
นโยบาย
ผู้ตรวจ 

นำยกีรติวิทย์ 
นำยประสงค์ 

+คณะ 

 1. ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตรฯ   10,500     
 2. อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูฯ  12,600 52,200 3,000    
 3. ประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ   11,700     
 4. อบรมครูด้านเทคโนโลยีฯ   29,500     
 5. อบรมการใช้งาน DEEP  4,710      
 6. เปิดชั้นเรียนสอนวิทยาการค านวณ   5,290     
 7. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School MIS  6,000 6,000 5,000    
 8. วิเคราะห์ สรุป และรายงาน   4,000 2,000    



๖๙ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด  
นิเทศฯ(ต่อ) 6) โครงกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 
 

20,000 
   ด้านคุณภาพ 

ด้าน
ประสิทธิภาพ 

มฐ. นำงสำวพงษ์ลัด
ดำ 

รักณรงค์ 
 1. อบรมปฏิบัติการครู,บุคลากรส่งเสริมวิจัยฯ   17,000     
 2. สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผล   3,000     

ส่งเสริม 1) โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ใน
กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

30,900 

   ด้านความ
ปลอดภัย 

ARS 
26 – 29 
KRS 6 

นำงปุณิกำ       
กิตติภูมิ 

 1. จัดอบรมฯ  3,600 27,300     
 2) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัด

กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรศึกษำ
ทำงเลือก 

 
 

8,090 

   ด้านโอกาส มฐ.3 นำงสำวลออ 
ชัยภูมิ 

 1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมนิเทศฯ   1,350     
 2. ด าเนินการนิเทศ ติดตามฯ   6,000     
 3. สรุป รายงานผลฯ   740     
 3) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ

เสพติดในสถำนศึกษำ 
 

29,700 
   ด้านความ

ปลอดภัย 
ARS 3 

 
นำยชูชำติ     
พุทธลำ 

 1. อบรมฯ สร้างภูมิคุ้มกันฯ  3,600 24,900 1,200    
 4) โครงกำรตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวฯ 6,150    ด้านโอกาส ARS 14 นำยชูชำติ     

พุทธลำ 
 1. จัดตลาดนัดวิชาโลกอาชีพ   6,150     



๗๐ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด  
ส่งเสริม
(ต่อ) 

5) แข่งขันกีฬำนักเรียนในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 

 
73,000 

   ด้าน
ปลอดภัย 

 นำยชูชำติ     
พุทธลำ 

 1. จัดกิจกรรมการแข่งขัน   73,000     
 6) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำ

คุณภำพอำหำรกลำงวันในโรงเรียน 
 

2,160 
   ด้านคุณภาพ นโยบาย

ผู้ตรวจ 
นำงเจษฎำภรณ ์

วงษ์ทรงยศ 
 1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานฯ   2,160     

หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน 

โครงกำรตรวจสอบติดตำมกำรบริหำร
งบประมำณของโรงเรียน 

 
37,000 

   ด้าน
ประสิทธิภาพ 

มฐ. 
 

นำงวิไลวรรณ    
รักสนิท 

นำงจรรยำ ส ำเริง 
 ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของ รร.   37,000     

กลุ่ม
สถำนศึกษำ 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับ
กลุ่มสถำนศึกษำ 

 
200,000 

   ทั้ง 4 ด้าน  นำยสมหวัง 
บุญสิทธิ์ +คณะ 

 1. พัฒนา Application Zoom. G-Suite   20.000     
 2. อบรมครู Google classroom   20.000     
 3. อบรมการสอน Online   19.950     
 4. อบรมปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มด้าน ICT   140,050     
         

 
 



  1. โครงกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
โครงกำร  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจได้มำตรฐำนส ำนกังำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  พ.ศ. 2560 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
กลุ่มรับผิดชอบ  กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้ติดต่อประสำนงำน  นำงสมคิด  เมืองสอน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสมคิด  เมืองสอน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  โทรศัพท์  089-619-7299 
โทรสำร  043-236530  E-mail   Somkid6212@Gmail.com 
 
ส่วนที่ 1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกบัแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
1. สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระยะที่2)  
ประเด็น  พัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะในการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ 

1.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
มีนิสัยใฝ่เรียรรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50.1 

2. สอดคล้องกับนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2564-2565 
 ด้านความปลอดภัย 
 ด้านโอกาส 
 ด้านคุณภาพ 
 ด้านประสิทธิภาพ 
3. สอดคล้องกับเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ARS) ปี พ.ศ. 2563 
     ตัวชี้วัด 34,36,39,41 
 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2563 
           มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร 
   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 1   และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 6 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน(ITA) ประเด็นประเมิน O1, O2, O3, O5, 
O7, O9, O13, O14, O15, O16, O17, O32, O33, O38 

 การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563(KRS) 
 ตัวชี้วัดที่ 5,6,9 
 นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
 ตัวชี้วัด     - 
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 นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 
 ตัวชี้วัดที่ 3  การด าเนินการตามมาตรฐการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid 19) 

ส่วนที่ 2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1.  หลักกำรและเหตุผล   

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญ
ยิ่งในการก ากับดูแลสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและไม่ เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่ งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเป้าหมายในการพัฒนา
ส านักงานตามบทบาทภารกิจเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพโดยการส่งเสริม พัฒนาบุคลากร
ตลอดจนการก ากับติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 จึงได้มีการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.2  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถ
บริหารจัดการภารกิจได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
และมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
 2.3  เป้ำหมำย 
  เชิงปริมำณ  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ตลอดจนส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการประสานราชการ 
  เชิงคุณภำพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูล
สารสนเทศประกอบการบริหารจัดการศึกษา และการให้บริการทั้งบุคลากรในสังกัดตลอดจนส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ได้รับความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจ สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานสู่
มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการ
เรียนรู้กับงานอ่ืน ๆ ได้และมีนวัตกรรมผลงานที่เป็น Best Practice 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
  2.4.1  ผลผลิต  (Output)   
   1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีพ้ืนที่เขตบริการ
จ านวน 3 อ าเภอคือ อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอพระยืน  มีโรงเรียนในสังกัด 156 
โรงเรียน ข้าราชการครูทั้งสิ้น........1455...........คน  บุคลากรในส านักงาน จ านวน  86  คน  
   2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตั้งอยู่บริเวณศูนย์
ราชการจังหวัดขอนแก่น การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนภายในจังหวัด มีความสะดวกรวดเร็ว ทั้ง
ด้านการคมนาคมและการใช้สื่อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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   3)  บุคลากรภายในส านักงาน ส่วนใหญ่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในตัวอ าเภอเมือง
ขอนแก่น การเดินทางมาปฏิบัติราชการมีความสะดวกท้ังรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสาร 
   4)  จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่สามารถ
สนับสนุนส่งเสริมให้ภาครัฐภาคเอกชน ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์การการค้าการประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
  2.4.2  ผลลัพธ์  (Outcome)   
   1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดให้การบริการ 
One Stop Services  เพ่ือให้บริการแก่ข้าราชการครูและผู้มารับบริการได้รับความสะดวกเพียงจุดเดียว 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ตามมาตรฐานส านักงาน 
ปี พ.ศ. 2560 ได้ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
   2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่เป็นที่พักผ่อนแก่บุคลากรในส านักงานและผู้มาติดต่อราชการ 
   3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีได้เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 5 เขต เข้าร่วมจัดงานในระดับจังหวัด 
   4)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดขอนแก่น 
  2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
   2.5.1  เชิงปริมำณ 
    ร้อยละ 95 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ตลอดจนส่วน
ราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประสานราชการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ    
   2.5.2  เชิงคุณภำพ 
    ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการทั้งบุคลากรในสังกัดตลอดจนส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องได้รับความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจ สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงาน
สู่มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบสามารถบูรณาการเชื่อมโยงการ
เรียนรู้กับงานอ่ืน ๆ ได้และมีนวัตกรรมผลงานที่เป็น Best Practice  การประเมินผลการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ตามมาตรฐานส านักงาน ปี พ.ศ. 2560    ได้ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
  2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   2.6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มา
ขอรับบริการมีความพึงพอใจ 
   2.6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมินการบริหารจัดการส านักงาน
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
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   2.6.3  มีการบูรณาการและเชื่อมโยงการเรียนรู้กับกลุ่มงานอื่น หรือส่วนราชการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
   2.7.1  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานทุกคน 
   2.7.2  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน ในสังกัดจ านวน 156 
โรงเรียน 
   2.7.3  ส่วนราชการในจังหวดัขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน
ราชการได้รับความร่วมมือในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมในการปฏิบัติราชการ 
  2.8  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2563 
  2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
   วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ.........440,000.......................บาท 
 
 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
-ค่าถ่ายเอกสารคู่มือมาตรฐาน
ส านักงาน 

     

กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
กิจกรรม Big Cleaning Day 
1 ครั้ง                       
1.ค่ำวัสดุ,คุภัณฑ์  

 - ไม้กวาดทางมะพร้าว,     
ตาข่ายตักขยะใบไม้ในบ่อ  
     - ค่าเครื่องปั้มน้ า 3 เครื่อง 
     - ค่าวัสดุในการติตตั้งระบบ
น้ าและระบบไฟฟ้าของน้ าตก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 

30,000 
20,000 

 

   120,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

2. กิจกรรมปรับตกแต่งสถำนที่ 
ศำลพระภูมิ สวนหย่อม  น้ ำตก 
ระบบน้ ำประปำ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 
10 คนๆละ 240 บาท
จ านวน 14 วัน 

- ค่าพาหนะ 10 คน ๆ 
300 บาทจ านวน 14 
วัน                         

3.  ปรับปรุงน้ าตกสวนหย่อม
หน้าอาคาร 1 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
4.  ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายพระ
บรม 
ราโชวาท 2 ป้ายหน้าอาคาร 1 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
5. ปรับปรุงอาคาร3(ตึก
ศึกษานิเทศก์) 
6. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
น้ าประปา,ไฟฟ้า 

35,000 
 
 

34,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,300 
 

  
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

100,000 
18,300 

 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 
-ค่าถ่ายเอกสารรายละเอียดการ
จัดท าค ารับรอง 

 
 
 
 
 

    
 
 

กิจกรรมที่ 4 การจัดงานวัน
ส าคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
-ค่าพวงมาลางานรัฐพิธีต่าง ๆ 
ค่าวัสดุอ่ืน ๆ 

 
 

3,000 

 
 
 

3,000 

 
 

3,000 
 

 
 

1,000 

10,000 
 

 
 

กิจกรรมที่ 5 การสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ 
-ค่าวัสดุจัดท าท าเนียบ สพป.
ขอนแก่น เขต 1และค่า
หนังสือพิมพ์ 
-ค่าใช้จ่ายในการบริจาคโลหิต 
 

 
 

 
 
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 
 
 
 

5,000 

 15,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 6 การประชุม
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย 
และประธานกลุ่มสถานศึกษา 
-ค่าท่ีพักผู้เข้าประชุม 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
180*25*3 
- อาหารเช้า140*90*1 
-ค่าอาหารกลางวัน 
180*120*1 
-ค่าอาหารเย็น180*250*1 
-ค่าสถานที่ประชุม 
-ค่าป้ายไวนิล และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดสถานที่ประชุม 

 
 
 

 
33,000 

 
13,500 
12,600 

 
21,600 
45,000 

2,500 
5,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  133,200 

กิจกรรมที่ 7  การด าเนินงาน
การควบคุมภายใน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 8 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการส านักงาน
AMSS++ 
รุ่นที่ 1 สพป.ขก.เขต 1 65*35 
รุ่นที่ 2 ภาคเช้ากลุ่ม 1,2,3,6  
จ านวน 50 คน*35 
ภาคบ่าย กลุ่ม4,5,7,10 
จ านวน 55 คน*35 
รุ่นที่ 3 กลุ่ม 8,9 = 30*35 
-ค่าอาหารกลางวัน
คณะกรรมการและวิทยากร 
20*150*3 
ค่าตอบแทนวิทยากร 5*300*3 
-ค่าวัสดุ(ป้ายไวนิล) 

  
 
 
 

2,275 
 

1,750 
 

1,925 
1,050 

 
 

9,000 
4,500 
3,000 

  23,500 

กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการศึกษา สพป.
ขอนแก่น เขต 1 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น 261,200 151,500 26,300 1,000 440,000 
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2. โครงกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
    1) โครงกำร “ขับเคลือ่นงำนนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
ขอนแก่น เขต 1” 
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นำงณิชชำรีย์  ตั้งวำนิชกพงษ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ, นำงณิชชำรีย์  ตั้งวำนิชกพงษ์   
โทรศัพท์. 085- 011-1499      โทรสาร 043-236530     E-mail  kunnichakorn@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .......................................................... ...... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                       การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…V04 กำรบริหำรจัดกำรระบบกำร
เรียนรู้ F0401 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศกษำที่ต่อเนื่อง(เป้ำหมำยแผนเม่บทย่อย) 120101 คนไทย
ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2. สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563          
เลือก ประเด็น        นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ     
                        นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                     นโยบำยท่ี 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
                        นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                        นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                        นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที พ.ศ. 2560   
                           มำตรฐำนที่1)กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ – กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
                           มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศกึษำที่มีประสิทธภิำพ – กำรบริหำรงำนด้ำน
งบประมำณ   
                         KRS  
                     ITA มีกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำย 9.1 O4  9.2 O10                      
ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 



๗๘ 

 

2.1  หลักกำรและเหตุผล (Rationale) 
     กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของ

องค์กร        เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะ
ยึดความต้องการของพ้ืนที่ ที่สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และของกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติการสามารถที่
จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 

     ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องน าแผนยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่
การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนว
ปฏิบัติการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้
ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตาม
แผนงาน/โครงการที่วางไว้ และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ  ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

     จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนงานนโยบาย
และแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น     
เขต 1 ขึ้น 
2.2 วัตถุประสงค์ (Objective) 

   2.2.1 เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
   2.2.2 เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน 
   2.2.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
   2.2.4 เพ่ือให้หน่วยงานมีกรอบในการวางแผนและตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการ

บริหารงบประมาณ 
   2.2.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไป 

  2.3  เป้ำหมำย (Output) 
   2.3.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี   
       กลุ่มเป้าหมายดังนี้  

1) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 14 คน 
2) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 10 คน 
3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จ านวน 9 คน 
4) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 20 คน 
5) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 16 คน 

  จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 40 เล่ม 
   2.3.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่ การศึกษา และสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้เป็นเครื่องมือใตการบริหาร และการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม  

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทของ
องค์กร และนโยบายทุกระดับ 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   

เขต 1 ด าเนินงานไปอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ หน่วยงาน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

2) หน่วยงาน องค์กรเอกชน ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับ มีความ
พึงพอใจ ในบริหารจัดการ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 
   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นที่
ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 2.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สามารถใช้เป็นแนวทางบริการจัดการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.6.2 สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ผู้รับบริการ 
  2.7.2 ผู้เรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 



๘๐ 

 

       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร …………69,250………………………….บำท 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจ าท า(ร่าง) 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
1/2564 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 
เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และค่าอาหารกลางวันจ านวน 60 
คน คนละ 150 บาท เป็นเงิน 
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

9,000     

2. ประชุมพิจารณาโครงการฯ เพ่ือ
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการ
ประชุมครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 
21 – 22 ธันวาคม 2563 
จ านวน 40 คน คนละ 150 บาท 
จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 12,000 
บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

12,000     

3.ค่าวัสดุ และจัดท ารูปเล่มแผนฯ  28,250    
4.ค่าอาหารท าการล่วงเวลา    20,000   
      

รวม 21,000 28,250 20,000  69,250 
 
 
 
 

************************************* 
 

 

 

 

 
 



๘๑ 

 

    2) โครงกำร “พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง” 

กลุ่มรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นางสุมัทนา  แก้วจินดา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ...นางสารภี  ประจันตะเสน...............  โทรศัพท์...091-056-1751 
โทรสาร.........043-246530............................................  E-mail……….………………………………………….….. 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ................................................................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                       การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………………...……… 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................................................................... ................................. 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 
                      ด้านความปลอดภัย     
                        ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)      
ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด......................................................................................... ................................... 
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  .......................................................................................................................... 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ...................................................... ........................................... 
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด.............................................................................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด.............................................................................................................................. 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด.......................................................................................................................  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญในการสร้างบรรยากาศของ
โรงเรียนที่จะก่อเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โรงเรียนซึ่งมีบรรยากาศที่ดี 
จะท าให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ สบายใจ พึงพอใจและสนใจต่อการเรียนรู้ 
ดังนั้นการสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
จ าเป็น ในการด าเนินการดังกล่าว จึงได้ด าเนินการในส่วนของการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ โดย
การกลั่นกรองและตรวจสอบสภาพความขาดแคลนของโรงเรียน ตลอดรวมถึงรวบรวมข้อมูลสถิติด้าน
งบประมาณ  เพ่ือให้สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ตรงตามหลักเกณฑ์และความ
จ าเป็นขาดแคลนที่แท้จริง 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
            2.2.2 เพ่ือให้การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจ าเป็นและขาดแคลน
   
 2.3  เป้ำหมำย 
  2.3.1 เชิงปริมำณ 
         สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถเสนอจัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดท่ีขาดแคลนได้
ตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจ าเป็นและขาดแคลน ร้อยละ 100 

                    2.3.2  เชิงคุณภำพ  
  สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ทันตามก าหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสภาพ
ความขาดแคลนที่แท้จริง  ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่
เหมาะสม ปลอดภัยและ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียน 

 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

 สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถเสนอจัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่ 
ขาดแคลนได้ตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจ าเป็นและขาดแคลน ร้อยละ 100 
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2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน  

รายการค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ทันตามก าหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสภาพความขาดแคลนที่แท้จริง  ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 

  สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถเสนอจัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัด        
ที่ขาดแคลนได้ตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจ าเป็นและขาดแคลน ร้อยละ 100 

     2.5.2 เชิงคุณภำพ 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน  

รายการค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ทันตามก าหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และสภาพความขาดแคลนที่แท้จริง  ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียน 
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดมีสภาพ

สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 

   2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1  
  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ตุลำคม 2564 ถึง 30 กันยำยน 2564 
 2.9แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
  วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  55,750  บำท 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.ประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์/
กลั่นกรอง/จัดท างบประมาณ/บันทึก
ข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.
2565 

29,500    29,500 

2.ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
ค่าที่ดินฯปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2,250    2,250 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

3.ประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์/
กลั่นกรอง/จัดท างบประมาณ/บันทึก
ข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.
2565 งบโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

9.750    9,750 

4.ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบปประมาณ 
ปี พ.ศ.2565 โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

2,250    2,250 

5.ประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์/
กลั่นกรอง/จัดท างบประมาณ/บันทึก
ข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.
2565 ระหว่างปีงบประมาณ 

  9,750  9,750 

6. ประชุมจัดตั้งงบประมาณ ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   
2,250 

  
2,250 

รวม 46,000  9,750  55,750 
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3) โครงกำร “ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน ทั้งระบบ” 
กลุ่มรับผิดชอบ นโยบายและแผน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นางสุมัทนา  แก้วจินดา  โทรศัพท์  081- 546-1472 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางณัฐยา   สีหะวงษ์ 2.น.ส.เกษแก้ว  ค ามา   โทรศัพท์ 081-708-4198 
โทรสาร  043 – 236530    E-mail nuttaya_2710@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ............................................. ...................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                      การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต เขต น าผลการด าเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. มาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอยา่งไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     
                        ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                    ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)     
ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด............................................................................................................................  
                     มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การ
น าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
                     ITA ประเด็นการประเมิน ข้อ O11 รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน ข้อ O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด...........................................................................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด......................................................................................................................... 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ปี พ.ศ. 2563     
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.3  หลักกำรและเหตุผล 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ในการ  จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยให้ความส าคัญกับผู้เรียน  และน า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบท  สภาพปัญหา  และ
ความต้องการของเขตพ้ืนที่  มีการวางแผน          การปฏิบัติงานการตรวจสอบควบคุม การประเมินผล
รายงานผล  และน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1             บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ก าหนดทิศทางนโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัด ในการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียน          เป็นส าคัญ  
ตลอดจนค่านิยมแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า พัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
และบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม/
หน่วยมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและเห็นคุณค่าในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 โดยน านโยบายสู่การปฏิบัติในรูปแบบการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
ภายใต้แนวคิดและมีกระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่ความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษา  มีความส าคัญอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือใน
การบริหารเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารท าให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ว่างานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่การด าเนินงานประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้การ
บริหารจัดการตามนโยบาย สพฐ.  ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และสอดคล้อง
ตามกรอบแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี 

2.4 วัตถุประสงค์ 
1)   เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการจัดท าสรุปรายงานผลการติดตาม  

การด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ. ตัวชีว้ัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

2) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ในระบบติดตามและประเมินผล ทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-MES) เป็นรอบที่ 1 และรอบที่ 2  

3) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
                   4)  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                   5)  เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน ประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

              6)  เพ่ือน าผลไปใช้ในการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
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2.5 เป้ำหมำย 
                  เชิงปริมำณ 

1. ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต                           จ านวน     4   คน 
2. ผอ.กลุ่ม/หน่วย                                  จ านวน    9    คน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   จ านวน   30   คน 

                     รวม                          จ านวน   43   คน 
                 เชิงคุณภำพ 

         ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด เข้าใจในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด 
ด าเนินงาน 

สนองนโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัด สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ สพฐ.ก าหนด ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และตรงประเด็น  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) รายงานประจ าปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
                    2) ติดตามและรายงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2564                 
                               3)  ติดตาม ประเมินผล และรายงาน  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ส านัก
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                              1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการด าเนินงาน
ตามนโยบาย สพฐ. ตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                              2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 น าผลไปใช้ในการ
ด าเนินงาน  การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป  
                              3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเอกสารรายงานผล
การด าเนินงาน ประจ าปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                              4)  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเอกสารรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
                              ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศในการติดตามประเมินผลและ
รายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงประเด็นและเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงกับ สพฐ. 

 
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
                   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการด าเนินงานตาม
นโยบาย สพฐ. ตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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                    2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 น าผลไปใช้ในการด าเนินงาน               
การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป  
                    3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    4)  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.7.2 สถานศึกษา  
             2.7.3 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  35,000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่  1 ติดตามและจัดท าเล่ม
รายงานผลการด าเนินของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา รายงานประจ าปี 2563  
1.ท าเล่ม 
2.จัดซื้อวัสดุ  

-  
 
 
 

11,000 

- - 11,000 

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และน าโครงการเข้าใน
ระบบ e-MENSCR 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564           ไตร
มาสที่ 1 ในระบบ e-MENSCR 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4 รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2  
ในระบบ e-MENSCR 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 5 ติดตาม ประเมินผล       
และรายงาน ตามนโยบาย สพฐ. 
ตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 2564 
1.ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
(43คนx150บาทx1วัน)=6,450 บาท 
2.ค่าวัสดุ  (ถ่ ายเอกสาร+เข้า เล่ ม )         
= 2,500 บาท 

- -  
 
 
 

6,450 
 

2,500 

- 8,950 



๘๙ 

 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 6 รายงานความก้าวหน้าของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564       ไตรมาส
ที่ 3 ในระบบ e-MENSCR 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการด าเนินการ
ตามนโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัดในระบบ
ติดตาม ประเมินผล (e-MES) 
ค่าท าการนอกเวลาราชการ  
(10คนx4วันx200บาท)  8,000 บาท  

- - -  
 
 
 

8,000 

8,000 

กิจกรรมที่ 8 ประชุมรับการตรวจ
ราชการของ สป.และ สพฐ. 
1.ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการ 
(43คนx150คนx1วัน)= 6,450 บาท) 
2.ค่าถ่ายเอกสาร 

- -  
 
 

6,450 
600 

- 7,050 

กิจกรรมที่ 9 ติดตามและรายงานผล
ความก้าวหน้าของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ในระบบ          
e-MENSCR 

- - - - - 

รวม 35,000 
 

************************************* 
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          3. โครงกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
โครงกำร “เพ่ิมศกัยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีดจิิทัล” 
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร (DLICT) 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ  โทรศัพท์ 089-7129297 
โทรสาร............... ....  E-mail: supra2047@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  
เลือก  ประเด็น      การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                        การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการ เพ่ิมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 2)  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  
ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2564-2564 
เลือก ประเด็น    ด้านความปลอดภัย     
                    ด้านโอกาส 
                    ด้านคุณภาพ 
                    ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                     ตวัชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)     
ปี พ.ศ. 2563  

     ตัวชี้วัด ....................................................................................................................  
                     มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที พ.ศ. 2560   

     ประเด็นที่ 1 กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบในกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ และมำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

     ประเด็นที่ กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
                      ITA ประเด็นการประเมิน กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ข้อ O8 
                      KRS ปี พ.ศ. 2563  ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กำร 
            นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 

   ตัวชี้วัด นโยบำยที่ 4 ข้อ 4.1 กำรใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้หรือสร้ำงอำชีพ 
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            นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปี พ.ศ. 2563 

     ตัวชี้วัด นโยบำยที่ 4 ประเด็น สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล มำใช้เป็นเครื่องมือ 
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
       นโยบำยที่ 6 ประเด็น สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
ส ำนักงำนส่วนกลำงน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจทั้งระบบ 
 
                             

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

           ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2580) 
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ โดยมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน           3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    

โดยเฉพาะในข้อ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความเข้าใจและการใช้ทักษะด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) จะยิ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานทางด้านการศึกษา   ในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยี
เป็น (Digital Literacy) 9 ด้าน ดังนี้ (1) การใช้งานคอมพิวเตอร์ (2) การใช้งานอินเทอร์เน็ต (3) การใช้งาน
เพ่ือความมั่นคงปลอดภัย (4) การใช้โปรแกรมประมวลค า (5) การใช้โปรแกรมตารางค านวณ (6) การใช้
โปรแกรมการน าเสนองาน (7) การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล (8) การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ และ (9) 
การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งการจะสร้างผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ตระหนัก
ดีถึงความส าคัญของการสร้างผู้เรียนที่ดี มีความสุข เก่งวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา รวมถึงครูอาจารย์จ าเป็นต้องรู้ทิศทางของการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถด าเนินโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิม
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาทั้งระบบและ
ยั่งยืน 
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2.6 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
                     2.2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  
  2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1 ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
   2.3.3 นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
             2.3.4 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน ICT ของโรงเรียนในสังกัด 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

       1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
                    2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) นักเรียนได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   

2) ร้อยละ 100  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ   

2) นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  2.6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2.6.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

   2.7.1 ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               2.7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
          2.7.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  

                    2.7.4 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน ICT ของโรงเรียนในสังกัด 
      2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
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 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   50,000 บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของครูและ
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
เว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา, 
สถานศึกษาและการจัดท าจดหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์  

 
- 

 
30,000 

 
- 

 
- 

 
30,000 

กิจกรรมที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การจัดท าระบบการประชุมทางไกล 
(Video Conference) 

 
- 

 
- 

 
20,000 

 

 
- 

 
20,000 

กิจกรรมที่ 4 
การนิเทศ ก ากับติดตาม  

- - - - - 

กิจกรรมที่ 5 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

- - - - - 

รวม - 30,000 20,000 - 50,000 
 
 

************************************* 
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                           4. โครงกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
     1) โครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรหลักสูตร “กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนกำรค ำนวณรำคำ
กลำงงำนก่อสร้ำง ตำมประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร แนวทำงกำร
เปิดเผยรำคำกลำงและกำรบริหำรสัญญำ” 
กลุ่มรับผิดชอบ..........................…กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์........... 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นางวิมลพรรณ  พยัฆคกุล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ. นางธฤษวรรณ  แสนธิ.........  โทรศัพท์......088 0320885........... 
โทรสาร......043 236530..........................................  E-mail ………. Tidsawan@gmail.com......... 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ................................................................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้เป้าหมายคนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………………..………..……….. 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2. สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ             
พ.ศ. 2564 - 2565 
                         ด้านความปลอดภัย 
                         ด้านโอกาส 
                   /     ด้านคุณภาพ 
                   /     ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผลส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                       ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS)  
ปี พ.ศ.2563  
                       ตัวชี้วัด…………………………………………………………………………………. 
                       มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ.2560 
                       ประเด็น………………………………………………………………………………………….. 
                       ITA ประเด็นการประเมิน 
                       KRS ปี พ.ศ.2563 ตัวชี้วัด 
                       นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2563 
                       ตัวชี้วัด......................................................................................................  
                       นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                  
ปี พ.ศ.2563 
                       ตัวชี้วัด......................................................................................................          
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
23 สิงหาคม 2560  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มี
กรอบการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ  
ทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็น
ส าคัญ อนัจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน   มีการวางแผนการด าเนินงาน และมีการประเมินผล  
การปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลัก        
ธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ  ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  โดยการค านวณราคากลางงานก่อสร้างแต่ละครั้งจะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามท่ีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนที่
ก าหนด หากการค านวณราคากลางมีความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือค านวณไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อาจ
ส่งผลให้ราคากลางสูงเกินไป เมื่อน าผลการค านวณราคากลางไปจัดจ้างไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเกิดความ
เสียหาย และไม่ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนดราคากลางดังกล่าวถูกสอบสวนข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการกรณีที่กระท าให้ทางราชการเสียหาย 

 2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมี 
ประสิทธิภาพ 
  2.2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
แนวทางการเปิดเผยราคากลาง  สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  2.2.3 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
งานพัสดุภาครัฐฯอย่างถูกต้อง สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติ     
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2.3  เป้ำหมำย 

   ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีหน้าที่ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ขาดความรู้  

ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
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4) ผู้เข้ารับฝึกอบรมที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขาดความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยราคากลาง 
   3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ ความ
เขา้ใจ เกี่ยวกับหลักการบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐฯอย่างถูกต้อง ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบ
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
3) ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง สามารถน าไปปฏิบัติและปรับใช้
ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง การเปิดเผยราคากลางและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมากยิ่งข้ึน สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง สามารถ 
น าความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้องของ สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 เข้ารับการฝึกอบรม 
        2.5.2    เชิงคุณภำพ 

6) ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง สามารถน าไปปฏิบัติและปรับใช้
ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง การเปิดเผยราคากลางและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

7) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมากยิ่งข้ึน สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10) ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง สามารถ     
น าความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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  2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.6.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง สามารถน าไปปฏิบัติและปรับใช้
ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง การเปิดเผยราคากลางและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  2.6.2  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารสัญญา และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมากยิ่งข้ึน สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2.6.3  ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง สามารถน าความรู้
ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 .ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ค านวณ  ราคากลางงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุภาครัฐ. 
     2.8  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร.  13 – 14  มีนาคม  2564.... 
        2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
   วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร……………45,228………………….บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.  อ บ ร ม พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ แนว
ทางการเปิดเผยราคากลางและ
การบริหารสัญญา 

 44,580   44,580 

2. ……………………………….….      
รวม 44,580 
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2) โครงกำร “ประชุมปฏบิัติกำร กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(e-pension’s Electronic  Filing) ของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ

ลูกจ้ำงประจ ำทีจ่ะเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” 
กลุ่มรับผิดชอบ …………….กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์………………………….. 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นางวิมลพรรณ  พยัฆคกุล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ….....นางสาววิภาพร…..แน่นอดุร............  โทรศัพท์.........097-3109319.................... 
โทรสาร............-..............................  E-mail…bung.wi@hotmail.com…….………………………………………. 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ............................................. ...................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ เพ่ือพัฒนาข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการให้ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบ าเหน็จ
บ านาญที่จะได้รับและสวัสดิการต่าง ๆ หลังเกษียณได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ เป็นแนวทางส าหรับปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตในวัยเกษียณ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอยา่งไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     
                        ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)  
ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  .............................................................. ....................................................... 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ......................................................... ....................................... 
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด.............................................................................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด.............................................................................................................................. 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ปี พ.ศ. 2563 
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                         ตัวชี้วัด........................................................................... ...............................................  
                                                     

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

 เนื่องด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจ าในสังกัด เป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและเป็นขุมก าลังทางปัญญาในการพัฒนประเทศชาติ 
ประกอบกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจ า ดังกล่าวได้รับราชการ ปฏิบัติ
หน้าที่มาจนครบเกษียณราชการ นั้น ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าสูงยิ่ง เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้
ประเทศชาติ บ้านเมืองเป็นเวลายาวนาน มีผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง สมควรได้รับการ
ยกย่อง สรรเสริญและเป็นแบบอย่างสืบไป 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เกษียณอายุ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบ าเหน็จบ านาญที่
ได้รับและสวัสดิการต่าง ๆ หลังเกษียณได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ เป็นแนวทางส าหรับปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตในวัยเกษียณ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลเอาใจใส่และเป็นการตอบแทนบุคลากรกลุ่มนี้ ที่ได้ทุ่มเท 
แรงกาย แรงใจ สติปัญญา อย่างเต็มก าลังความสามารถตลอดช่วงชีวิตในการท างาน และเพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้มีพลังใน การด ารงชีวิตหลังวัยเกษียณ รวมทั้ง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  จึงได้จัดท า
โครงการเสริมสร้างความรู้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ 
       2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เป็นสาระส าคัญ
เกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) ได้อย่าง
ถูกต้อง ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

   2.2.2 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณ 
  2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณ ในปี 
2564 จ านวน 96 คน  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบ าเหน็จบ านาญที่ได้รับและสวัสดิการต่างๆ หลัง
เกษียณได้อย่างถูกต้อง 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณ ใน
ปี 2564 จ านวน 96 คน ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) ได้อย่างถูกต้อง 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณ ใน

ปี 2564 จ านวน 96 คน  ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบ าเหน็จ
บ านาญที่ได้รับและสวัสดิการต่าง ๆ หลังเกษียณได้อย่างถูกต้อง 
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   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย 

2.5.1 เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณที่ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 

 

 ร้อยละ 90 
 
 

2.5.2 เชิงคุณภำพ 

   ร้อยละของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณที่มีสมรรถนะตามโครงการ
เสรมิสร้างความรู้ข้าราชการและลกูจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2563 

 

 

ร้อยละ 90 

  

     
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.6.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุ
ราชการซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญได้ทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติ
สั่งจ่าย และการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญรวมถึงรายงานการเบิกจ่ายเงินของตนเองในมิติต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ Smartphone 
           2.6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุ
ราชการเกิดมีขวัญและก าลังใจที่จะด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณ ในปี 
2564 จ านวน 96 คน   
  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
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      วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร ………………………68,420……………….…………………….บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความรู้
ข้ าราชการและลูกจ้ างประจ าที่ จะ
เกษียณอายุราชการ 

     

2. จัดท าแนวทางการเสริมสร้างความรู้
ข้ าราชการและลูกจ้ างประจ าที่ จะ
เกษียณอายุราชการ ปี 2564 

     

3.แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 11 คน ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเพื่อตรวจสอบเอกสารข้อมูล
บุคคลของข้าราชการและลูกจ้างประจ า
ที่จะเกษียณอายุราชการ 

  33,660   

4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ก.พ.7      
5. ค่าจัดท าคู่มือเอกสาร 100 เล่มๆละ 
25 บาท 

  2,500   

6. ค่าตอบแทนวิทยากร 

วันละ  6  ช .ม . x 3 วัน  x 600 บาท = 

10,800 บาท ขอเบิกเพียง 6,000 
บาท 

  6,000   

7. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด   400   
8. ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้
เข้าอบรมและคณะท างาน  
- ผู้เข้าอบรม 96 คน x 35 บาท x 1 มื้อ  
- คณะท างาน 50 คน x 35 บาท x 6 มื้อ 

- คณะท างาน 50 คน x 80 บาท x 3 มื้อ 
 

  25,860   

รวมท้ังสิ้น   68,420   
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                                     5 โครงกำรกลุม่บริหำรงำนบุคคล 
   1) โครงกำร วางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564 และเกลี่ย
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มรับผิดชอบ  บริหารงานบุคคล 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นางสาววิจิตร  มูลแวง  โทรศัพท์  081-799-0366 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวีระชาติ  โสภา     โทรศัพท ์ 082-099-416 
โทรสาร 043 -236530  E-mail……………………………… 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ........................................................ ........... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ …………………………………...…………….. 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวดัที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     

                ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS) ปี 
พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด............................................................................................................................  
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  ........................................................................................................................  
                         ITA ประเด็นการประเมิน ........................................................................................ ........ 
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด.............................................................................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด.............................................................................................  

          นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
               ปี พ.ศ. 2563 

                         ตัวชี้วัด.......................................................................  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ 
ดูแลของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารอัตราก าลังคน จึงต้องด าเนินการวางแผนอัตราก าลั งไว้  
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา 

การวางแผนก าลังคนถือได้ว่าเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์หน่วยงานกับระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการวางแผนก าลังคน คือ กลยุทธ์ของแผนก าลังคนรองรับต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน ท าให้หน่วยงานมีจ านวนก าลังคนและระดับขีดสมรรถนะที่ทันเวลาที่ต้องการ รองรับกับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

2.7 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

                    2.2.2 ก าหนดรูปแบบการวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
                    2.2.3. ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   และสถานศึกษา  
น าแผนก าลังคนไปใช้บริหารจัดการ 
                    2.2.4 เพ่ือให้อัตราก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานท่ีมีในสถานศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนภาระกิจการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
                    2.2.5 ก าหนดอัตราก าลังคนให้เหมาะสม  และสร้างมาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา  
                    2.2.6 เพ่ือสนับสนุนการบริหาร และการจัดการศึกษาของผู้บริหาร 
  2.3  เป้ำหมำย 
  2.3.1 ด าเนินการเพื่อการบรรจุ สรรหา แต่งตั้ง ย้าย โอน ปรับปรุงต าแหน่ง ของข้าราชการ
และบคุลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
                    2.3.2  ด าเนินการในการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

2.3.3 น าเสนอข้อมูลอัตราก าลัง ต าแหน่งว่าง เกณฑ์อัตราก าลัง เพ่ือขอความเห็นชอบ  
อก.ศ.จ/กศจ   
                   2.3.4  น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
                   2.3.5  ด าเนนิการในการก าหนดต าแหน่งและการขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
และวิทยฐานะข้าราชการครู 
                   2.3.6  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการวางแผน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า อัตรา
จ้างชั่วคราว 
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         2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ อัตราก าลัง น ามาใช้ในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษา  ได้ครบตรงตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทุกโรงเรียน 
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษา       
มีอัตราก าลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีครูตามเกณฑ์ และตรงวิชาเอก  

2) ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
 

  2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
           2.5.1   เชิงปริมำณ 

                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเกณฑ์อัตราก าลังส าหรับใช้ในการบริหารอัตราก าลัง
ครบทุกโรงเรียนในสังกัด  รวมถึงจ านวนครู  จ านวนนักเรียน   วุฒิวชิาเอก    เพศ     วิทยฐานะ  
และ พ้ืนที่ตั้ง  ครบทุกโรงเรียน 

2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1 )  การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 แสดงให้เห็นว่าแผนอัตราก าลังข้าราชการครู  
ในสถานศึกษาสามารถบ่งชี้สภาพอัตราก าลังข้าราชการครูในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเมื่อ 

   เปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตราก าลังที่เป็นมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการข้าราชการ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลใน 
   ภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้โดยน าผลการวิเคราะห์เกณฑ์อัตราก าลังมา 
   เปรียบเทียบกับอัตราก าลังที่มีอยู่  และจ านวนครูผู้สอนที่มีวุฒิวิชาเอกตามแผนการจัดการเรียน 
   การสอนในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อผู้รับการศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ   

2 ) การวางแผนอัตราก าลังส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจาก
จะวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ  ภารกิจ และนโยบาย แล้วยังต้องวางแผนก าลังคนเพ่ือใช้
ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกล่าวคือจะต้องมีการวางแผนกระจายก าลังคนหรือเริ่มการ
วางแผนก าลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษาซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนมีสภาพ
อัตราก าลังที่ขาดแคลน  ในขณะที่สภาพอัตราก าลังข้าราชการครูในภาพรวมทั้งส านักงานเขตไม่ได้
สะท้อนภาพดังกล่าว  และหากมีการพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเอกที่ข้าราชการครู
ส าเร็จการศึกษา  พบว่าบางสาขาวิชาเอกมีความขาดแคลนเป็นอย่างมาก  ดังนั้นการวางแผน
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรเน้นแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของ
จ านวนและคุณภาพของข้าราชการครูให้สอดคล้องกับทิศทางการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 
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 2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.6.1 สามารถน าไปใช้วางแผนก าหนดจ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
              ได้อย่างเหมาะสม 

                     2.6.2  .สามารถน าไปใช้ในการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้อย่าง เหมาะสม  ตรงตามความต้องการกลุ่มสาระที่ขาดแคลนของสถานศึกษา 

                     2.6.3  สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการสอนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

                     2.6.4  สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนผลิตครูให้ตรงกับความขาดแคลนในแต่ละพ้ืนที่
ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้คนในพื้นที่ 

  2.6.5 สามารถพยากรณ์ความขาดแคลนอัตราก าลังล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
สรรหา อัตราก าลังมาชดเชยต าแหน่งที่เกษียณไปในแต่ละปีได้อย่างทันท่วงที 

                     2.6.6  โรงเรียนมีแผนอัตราก าลังเพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่าง 

                    2.6.7 ผู้บรหิารสามารถน าไปใช้ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  การด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ของข้าราชการครูในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         2.7.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            2.7.2  หน่วยงานทางการศึกษา 
           2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 10 มิถุนายน 2564   -  1 กรกฎาคม  2564 

   2.9 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   14,000  บำท 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.เสนอโครงการ/ส ารวจข้อมูล.  ม.ค. มิ.ย.   
2. วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าข้อมูล   มิ.ย. ก.ค.   
3.ประชุมกรรมการวางแผนอัตรา
ก าลังคนตลอดปี 

  7,000 7,000 
 

 

รวม   7,000 7,000 14,000 
 
 

************************************* 
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2) โครงกำร  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
กลุ่มรับผิดชอบ  บริหารงานบุคคล 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววิจิตร  มูลแวง  นางอุดมลักษณ์  สุริยะสกุลพงษ์ นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง             
โทรศัพท์  081-7990366  094-4555398  085-0145912   
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ................................................................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ……………………………………..……….......... 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     
                        ด้านโอกาส 
                    ด้านคุณภาพ                        
                          ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564 
                      ตวัชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS)     
ปี พ.ศ.2564 นโยบายที่ 3 ดา้นคุณภาพ ตัวชี้วัด 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น         
ครยูุคใหม่ฯ   
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  ......................................................................................................................... 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ....................................................... ........................... ............. 
                         KRS ปี พ.ศ. 2564 ตัวชีว้ัด.............................................................................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564 
                         ตัวชี้วัด....................................................................................................................... ....... 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ปี พ.ศ. 2564 
                         ตัวชี้วัด...................................................................................................... .............  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

                 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีแผนการด าเนินงานด้านการ
บริหารงาน บุคคล ทั้งแผนอัตราก าลัง การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง วิทยฐานะและบ าเหน็จความชอบ เงินเดือน
และอ่ืน ๆ  ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 มุ่ง
สร้างพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่งคง         มี
คุณธรรม  3) มีงานท า มีอาชีพ  4) เป็นพลเมืองดี  ทั้งนี้การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น   
องค์ประกอบส าคัญคือทรัพยากรมนุษย์ ต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะ   
การจัดการเรียนรู้ที่พอเพียงในสถานศึกษา 

          งานด้านการบริหารงานบุคคล การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และปฏิทินที่ ส านักงาน 
ก.ค.ศ. และ สพฐ.ก าหนด ยึดหลักธรรมาภิบาล  ความโปร่งใส ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

               2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1  โรงเรียนในสังกัด มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครบตามเกณฑ์  
อัตราก าลัง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

          2.2.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพิจารณาย้าย โอน ตาม
ความประสงค์ และจ านวนต าแหน่งว่างที่มีในสถานศึกษา มีขวัญก าลังใจ 

                    2.2.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
       

                           2.3  เป้ำหมำย 
                2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพิจารณาให้ย้าย บรรจุ

แต่งตัง้ ตามต าแหน่งว่าง 200  ราย และได้รับการเกลี่ยอัตราก าลังจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด     
ไปยังโรงเรียนที่ต่ าเกณฑ์ 
                     2.3.2 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีอัตรา
ว่างและ ในโรงเรียนที่ต่ าเกณฑ์ โรงเรียนมีครูครบตามเกณฑ์ การเรียนการสอนมีคุณภาพมากข้ึน และได้ครู
ตรงตามความต้องการสถานศึกษา 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output)    

1) ข้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ย้ายตามค าร้องขอย้าย 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบการสรรหาที่ยึด

หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินการอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้   ท าให้มีข้าราชการครู 
อัตราจ้าง ที่เข้ามาในระบบมีความภาคภูมิใจ มีขวัญก าลังใจในการ  ปฏิบัติหน้าที่ มีความเชื่อมั่นในระบบการ
สรรหาและได้ครู/อัตราจ้าง ตรงตามความต้องการของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีครู/อัตราจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่
ตรงตามความต้องการของโรงเรียน 
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   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome)  
    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้สรรหาครู/
บุคลากรทางการศึกษา/อัตราจ้าง มาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
     2) ส่งผลให้ครูที่ได้รับการสรรหา ย้าย โอน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ได้
อย่างเต็มทีม่ีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                                3 ) สร้างขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
     2.5.1   เชิงปริมำณ 
                           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นค าร้องขอย้าย  155 ราย 
      2.5.2  เชิงคุณภำพ   

                          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ย้ายตามค าร้องขอย้าย ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ของส านักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. ที่ก าหนด 
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

  1. ส่งผลต่อสถานศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ครบตามเกณฑ์
อัตราก าลังที่ก าหนด  

             2. ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ตรงตามวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ  
             3. สถานศึกษามีครูสอนครบชั้น  
             4. คุณภาพทางการศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น              

   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 ตุลาคม 2563   -   30 กนัยายน 2565 
 
  2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
        วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  90,000   บำท 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท า
รายละเอียดตามองค์ประกอบ 

  -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(18x70x4) x 2   

  -  ค่าอาหารกลางวัน (21*80*4) x 2 

  -  ค่าตอบแทนคณะท างานปฏิบัติงาน
นอกเวลา (8x200 x 11) + 
(8x420x4) 
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ข้อ 6(1) 
32,000 บาท 

 ก.ย.63 
  

มี.ค64 - ก.ย.64 90,000 

รวม     90,000 
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3) โครงกำร      การคัดเลือกบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว 
 
กลุ่มรับผิดชอบ  บริหารงานบุคคล 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนฤมล  แหวะสอน       โทร  086 - 8608046-  
โทรสาร 043 -236530  E-mail……………………………… 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ................................................................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ …………………………………. 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     

              ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS) ปี 
พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด.................................................................................................................... 
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  ............................................................. ................................................... 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ...................................................... .................................. 
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด................................................. ......................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 

               ตัวชี้วัด........................................................................................................... .....                                                                   
   นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 

                         ตัวชี้วัด......................................................................... .................................................  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล  

                    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายพัฒนาและเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรในสังกัด  ส่งผลให้
การท างานมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงมีการด าเนินการเพ่ือสนอง
นโยบายดังกล่าว โดยมีการย้าย โอน และเลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และ
สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ส านักงานคณะกรรมการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560 อย่างมีระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 
            2.2 วัตถุประสงค์ 

  2.2.1เพื่อด าเนินการคัดเลือกย้าย โอน เลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา   
38 ค.(2) ที่มีความรูความสามารถตรงตามความต้องการ 
  2.2.2 เพ่ือด าเนินการสรรหา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และลูกจ้างชั่วคราวที่มีความรู้ 
ความสามารถ ปฏิบัติงานแทนต าแหน่งที่ว่างที่ได้รับการจัดสรร 
    2.2.3  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังในสังกัด 
         2.2.4  เพื่อส่งเสริม และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 
         2.2.5  เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียน  
  2.3  เป้ำหมำย 

      2.3.1  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ร้อยละ 100 มีอัตราก าลัง
ครบถ้วน ตามกรอบอัตราก าลัง 
  2.3.2  สถานศึกษาร้อยละ 100  ได้รับจัดสรรต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้าง จากเงินงบประมาณ ครบถ้วน ถูกต้องตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร 

2.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการ โอน ย้าย 
และเลื่อน ระดับ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  

2.3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ถูกต้อง โปร่งใส 

2.3.5  สถานศึกษามีลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ตรงตามความต้องการ 
                   2.3.6 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบการสรรหาที่ยึด
หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินการอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท าให้มีข้าราชการครู อัตรา
จ้าง ที่เข้ามาในระบบมีความภาคภูมิใจ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเชื่อมั่นในระบบการสรรหา
และได้ครู/อัตราจ้าง ตรงตามความต้องการของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนมีครู/อัตราจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตาม
ความต้องการของโรงเรียน 

 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้สรรหาครู/บุคลากร
ทางการศึกษา/อัตราจ้าง มาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการที่   
ก.ค.ศ. ก าหนด ส่งผลให้ครูที่ได้รับการสรรหา ย้าย โอน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเต็มที่     
มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1  เชิงปริมำณ 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่ง
ที่ได้รับการประเมิน  

2.5.3 เชิงคุณภำพ 
               ผู้ผ่านการคัดเลือก มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติท่ีดี มีคุณธรรม และ  

2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
2.6.1 ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณภาพ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความก้าวหน้าแก่ราชการต่อไป 

2.6.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการย้าย โอน และเลื่อน ระดับเป็นบุคลากร             
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

2.6.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
งบประมาณ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

2.6.4  ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียนต่อไป 

2.8  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         2.7.1  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

            2.7.2  ธุรการในสถานศึกษา, อัตราจ้าง , ลูกจ้างชั่วคราว  
            2.7.3  หน่วยงานทางการศึกษา  

        2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
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       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   53,000      บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ        /     

2.ประชุมวางแผน  2,500   2,500 
3 .แต่ ง ตั้ ง /ประชุ มคณะกรรมกา ร
ด าเนินการคัดเลือก 

 2,500   2500 

4.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการ
คัดเลือก 

  3,500  3,500 

5.ด าเนินการคัดเลือก     44,500 44,500 
6.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ     
ตามโครงการ 

   /  

รวม  5,000 3,500 44,500 53,000 
 
 

************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

4) โครงกำร เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิต และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตรข้าราชการครูและ                             
                    ลูกจ้างประจ า 
 
กลุ่มรับผิดชอบ  บริหำรงำนบุคคล 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงนิ่มนวล  ศรีวงษ์รำช           โทร  087-2223800 
โทรสาร 043 -236530  E-mail……………………………… 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .......................................................... ........ 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ……………………...……………..……….......... 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     

                ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)     
ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด...................................................................... .......................................... 
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  ........................................................................ .................................... 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ................................................................................... 
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด...............................................................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 

               ตัวชี้วัด...............................................................................................................                                                 
        นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ปี พ.ศ. 2563 

                         ตัวชี้วัด....................................................................................................  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล  

               ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตระหนักในความส าคัญ
ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ท าให้เกิด
ประโยชน์คุณานุประการ แก่ทางราชการ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงก าหนดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และสร้างเสริมคุณภาพและคุณค่า
ชีวิต 

 
2.2 วัตถุประสงค ์

  2.2.1 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

          2.2.2 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

          2.2.3 สร้างเสริมคุณภาพและคุณค่าชีวิตของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า  

 
  2.3  เป้ำหมำย 

2.3.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  จ านวน  120  คน  

          2.3.2 ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า  เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  และน าความรู้ที่ได้รับจากวิทยาการ               
ไปเป็นแนวทางในการชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการ 
 

     2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ เมื่อมีคุณสมบัติครบ สามารถด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามชั้นตราที่ผู้มี
คุณสมบัติครบ ตามหลักเกณฑ์ได้ทุกราย และมีการด าเนินการเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ าทุกปี 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครบทุกท่านที่ขอและมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ มีขวัญ
และก าลังใจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 



๑๑๖ 

 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

         1) ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
                           2.) ได้รับองค์ความรู้จากวิทยากร 

2.5.2 เชิงคุณภำพ 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจน

ครบเกษียณอายุราชการ   
2) และน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 
3) มีกลุ่มเพ่ือน (ไลน์ ) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข่าวสารปรึกษาหารือ  

2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
           2.6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับขวัญและก าลังใจ    
           2.6.2  ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    
           2.6.3  สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจ้างประจ า  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้เข้าร่วมโครงการ           
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน     

  2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         2.7.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

            2.7.2   ลูกจ้างประจ า  
            2.7.3  หน่วยงานทางการศึกษา  

        2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   สิงหาคม  2564  -  กันยายน  2564 
2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   24,000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ              

2.ประชุมวางแผน     2,500 2,500 
3.แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ    3,500 3,500 
4.จัดพิมพ์เกียรติบัตร ,วารสารเกษียณ    13,500 13,500 
5.ด าเนินการอบรม บรรยายพิเศษ, มอบ
เกียรติบัตร  

   4,500 4,500 

6.สรุปและรายงานผลการด า เนินการตาม
โครงการ 

      

รวม    24,000 24,000 
 

************************************* 
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5) โครงกำร เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจและพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 

กลุ่มรับผิดชอบ  บริหำรงำนบุคคล 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงสำววชิรำ   ชื่นใจ     โทร  086-6358546  
โทรสาร 043 -236530  E-mail……………………………… 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ............................................... .................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ……………………...……………..……….......... 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     

                ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS) ปี 
พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด...................................................................... ............................................ 
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  ............................................................................ ..................................... 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ........................................................................................ 
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด.....................................................................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 

               ตัวชี้วัด..................................................................... ..............................................                                                   
        นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ปี พ.ศ. 2563 

                         ตัวชี้วัด........................................................... .....................................................  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล  

               โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นที ่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 
และพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484 และโดยปกติในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาประจ าปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะมีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่บุคคลต่าง ๆ    ที่ถือสัญชาติไทย  ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดี เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน เพ่ือเป็นเกียรติและส่งเสริมการกระท าความดีความชอบนั้น ๆ ให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบไปและถือว่า
เป็นการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
 
       2.2 วัตถุประสงค์ 
                2.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ได้รับ  
พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีเสนอขอ 
        2.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมีความ
ภาคภูมิใจ  
         2.3  เป้ำหมำย 
               2.3.1ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ จ านวน 
150คน 
               2.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมีความ
ภาคภูมิใจมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลการจัดการศึกษา 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
         1)............................................................................................................................. .. 

                       2)............................................................................................................................. .. 
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

                             1)............................................................................................................................... 
                             2)............................................................................................................................. .. 

  2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 

                         1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการได้รับ
พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกรายที่เสนอขอพระราชทานที่เสนอขอและมีคุณสมบัติ 150 ราย  

2.5.2เชิงคุณภำพ 
    1)    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ      

มีความภาคภูมิใจ  
2)เป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล  
3) มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนต่อเด็ก
นักเรียน      
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2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
2.6.1  ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ   
          จ านวน 150 คน  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ 
          จักรพรรดิมาลา   

                        2.6.2  มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่  
                        2.6.3 เสริมสร้างคุณความดีมีพลังใจกายยืนหยัดมุ่งมั่นท าความดีต่อประเทศชาติต่อไป    
   

 2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         2.7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                         2.7.2 ลกูจ้างประจ า 
                         2.7.3 พนักงานราชการ 
           
                2.8  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

 
         2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   12,000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ         /    

2.สพฐ.แจ้งการจัดสรรและไปรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 3,500   3,500 

3.แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และ
จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์  /ประชุม
คณะกรรมกำร 

  2,500  2,500 

4. แต่งตั้ง/จัดพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์    6,000 6,000 
รวม     12,000 
 
 

************************************* 
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6) โครงกำร   การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ (Coaching Team) และการประเมิน 
                  สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  (จ านวน  25 ราย)      

 
กลุ่มรับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางณัฐรินีย์   นามสีฐาน  โทรศัพท์ 089-7119335 
โทรสาร  043-236530  E-mail  Natharini19@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ................................................................ 
เลือก  ประเด็น     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                      การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………………..…..……….......... 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2563 
เลือก ประเด็น        นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ     
                        นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                    นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์
                         นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                        นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                    นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                     นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที พ.ศ. 2560   
                         KRS   
                          ITA 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

 การบริหารจัดการด้านการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นปัจจัยส าคัญแห่ง
ความส าเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาเพราะเป็นผู้น าในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการ
บริหารงานตามภารกิจครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุ คคล  และการ
บริหารงานทั่วไป  ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษา  จึงมีความส าคัญที่จะท าให้ได้มาซึ่งผู้ที่
มีความรู้ความสามารถ  ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  มีประสบการณ์   การบริหารสถานศึกษาและมี
ภาวะผู้น าสูงเข้ามาสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 

กระบวนการคัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษารูปแบบใหม่  เน้นคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินจากผลการสอบข้อเขียน  ผลการ
ประเมินประวัติ และผลการปฏิบัติงานควบคู่กันไป  เมื่อผ่านการประเมินแล้วต้องสู่กระบวนการพัฒนาก่อน
การบรรจุ และแต่งตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า  60  ชั่วโมง  และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงจะ
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา   

ในช่วงที่ปฎิบัติงำนในต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่สถำนศึกษำ  เป็นระยะเวลำ  1  ปี  จะต้องมี
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำหรือพี่เลี้ยงคอยให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน ทุกด้ำน   และมี
คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่มีศักยภาพ  มีภาวะผู้น า มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน  และเก่งวิชาการ” 
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีความภาคภูมิใจและองอาจในฐานะ 

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนา  ซึ่งผู้บริหารต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และสามารถให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  เพื่อตอบสนองนโยบำย 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  
จึงให้จัดโครงการดังกล่าว 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในภารกิจด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ

ด้านการบริหาร   งานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป 
2.2.2เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถสูง  มีศักยภาพในการบริหารงานที่สอดคล้องกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างรวดเร็ว 

2.2.3เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้น  มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน        
มีความรู้  และประสบการณ์  และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 

2.2.4 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพ  ผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผลของ
คณะกรรมการการประเมิน  
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2.2.5นักเรียนในความรับผิดชอบได้รับโอกาส และคุณภาพทางการศึกษามีความรู้และ
ประสบการณ์ที่สามารถพ่ึงตนเองแข่งขันกับเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติและเติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ 

2.2.6ประชาชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
  2.3  เป้ำหมำย 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  จ านวน  25 คน  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด ครบตามต าแหน่งว่าง 

2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
       ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการจัดการศึกษาและส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
ในการจัดการในสถานศึกษาครบทุกโรงเรียน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

         ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาบรรจุใหม่  ได้รับการพัฒนาดังนี้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  6  ราย  (บรรจุวันที่  30  ธ.ค. 2563)        

ได้รับค าแนะนิเทศติดตาม จ านวน  1  ครั้ง  และประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ต าแหน่ง  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่  2  

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  2  ราย  (บรรจุวันที่  1  พ.ค.  2563) ได้รับ
ค าแนะน านิเทศติดตาม  จ านวน  2  ครั้ง  และประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่  ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครั้งที่  1  และครั้งที่  2 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  1  ราย (บรรจุ  วันที่  12  มิถุนายน 2563)  
ได้รับการค าแนะน านิเทศติดตาม  จ านวน  3  ครั้ง  และประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานหน้าที่  ต าแหน่ง  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่  1  และครั้งที่  2 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  3  ราย  (บรรจุ  วันที่  13  พฤศจิกายน  2563) 
ได้รับการค าแนะน านิเทศติดตาม  จ านวน  3  ครั้ง  และประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานหน้าที่  ต าแหน่ง  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่  1  

5. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  9  ราย  (บรรจวุันที่  9  ตุลาคม 2563) 
ได้รับการแนะน านิเทศติดตาม  จ านวน  3  ครั้ง  และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบติงานหน้าที่  ต าแหน่ง  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาครั้งที่  1 
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6. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  1  ราย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 
3  ราย  ที่คาดว่าจะบรรจุในวันที่  15  มกราคม  2563 

ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตาม และให้ค าแนะน า  และผ่านกาประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับการนิถานศึกษาเทศ  ให้ค าแนะน า  และผ่านการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงาน 

2.5.2 เชิงคุณภำพ 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีสมรรถนะสูง  มี

ศักยภาพในการบริหารงานที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  ทั้ง
ภายในและต่างประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว 

2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  สามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ้ีเลี้ยง ในระยะเวลา  1 ปี  ท าให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษามีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมีความรู้ และประสบการณ์  และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

2.6.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน  และรองผู้อ านวยการโรงเรียน   มีสมรรถนะสูง มีศักยภาพใน
การบริหารงานที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งภายในและ
ต่างประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว 

2.6.2 ผู้อ านวยการโรงเรียน  และรองผู้อ านวยการโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.6.3การมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ในระยะเวลา 1 ปี ท าให้ผู้อ านวยการโรงเรียน 
และรองผู้อ านวยการโรงเรียนมีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฎิบัติงานมีความรู้ และประสบการณ์ 
และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2.7.2  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  1  ตุลาคม  2563  - 30 กันยายน  2564 
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          2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   21,000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2563 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.  กำรนิ เ ทศติ ดตำมและ ให้
ค ำแนะน ำ  
1.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
1.2 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

600 
 

 
 

600 
    600 

 
 

600 
600 

 
 

600 
600 

 

 
 
 

4,200 

2.กำรประเมินสัมฤทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
2.1ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
2.2 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

1,800 

 
 

1,800 

 
 

1,800 
1,800 

 
 

1,800 
1,800 

 
 
 

10,800 
 

3. กำรประชุมคณะกรรมกำร
ประเมินสัมฤทธิผลฯ 
3.1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3.2 รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
 

1,200 

 
 

1,200 

 
 

1,200 
1,200 

 
 

1,200 

 
 
 

6,000 
รวม 3,600 4,200 7,200 6,000 21,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7) โครงกำร      โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยระบบ  TEPE Online 

กลุ่มรับผิดชอบ  บริหำรงำนบุคคล 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางอรอนงค์   ศรีชัย    โทร  089-7139757  
โทรสาร 043 -236530  E-mail……………………………… 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ............................................... ................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ …………………..……………..……….......... 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     

                ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)     

ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด   .........................................................................................  
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  ................................................................................................................. 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ........................................................................................ 
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด.....................................................................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 

               ตัวชี้วัด......................................................................................................................                                                          
        นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ปี พ.ศ. 2563 

                         ตัวชี้วัด.......................................................................................................................  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล  

ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพตามนโยบาย 
ระบบหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองหรือโรงเรียน ในบางกรณี
อาจน าผลงานนั้นไปน าเสนอเพ่ือขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และเม่ือผลงานผ่านการประเมิน จะต้องเข้า
รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หรือเมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน
ต าแหน่งสายงานใหม่ จะต้องเข้ารับการพัฒนาตามที่หลักสูตรก าหนด ท าให้ครูไม่ได้ปฏิบัติการสอนในช่วง
ดังกล่าวในห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็ม
ศักยภาพ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการคืนครูสู่ห้องเรียน คืน
เวลาปฏิบัติราชการในหน้าที่ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบใหม่เป็น "กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึด
ภำรกิจและพื้นที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำนด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational Personnel 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors :  TEPE Online) " ซึ่ ง
เป็นกระบวนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถ
เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัด
งบประมาณของราชการ 

 
                       ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนา  และมีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือ
ภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (TEPE Online) เป็นการให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจ
ของตนเอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไปจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

 

         2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาควบคู่กับการ  
         ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยทั่วถึง และเท่าเทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน 
2.2 2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 
2.2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถน าเสนอแนวทางในการพัฒนา

นวัตกรรม และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาใน    
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 .2.3  เป้ำหมำย 
  2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครเข้ารับการพัฒนา  จ านวน   30  ราย 

     2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม
ความจ าเป็น  ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้   
และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 
  2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ได้อบรมพัฒนา ตรงตามความต้องการและน าผลการพัฒนาไปพัฒนาสถานศึกษา/นักเรียน   
ในสังกัด ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง น าไปพัฒนาสถานศึกษา/
ผู้เรียน เกิดประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 

                     ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด จ านวน 105  คน 
2.5.2  เชิงคุณภำพ 

    ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน      
              2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

          ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้การอบรมด้วยระบบ Online  มาใช้ใน 
การเรียนการสอน            

2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

               2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   ธันวาคม  2563 –  เมษายน  2564 
       2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
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       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   4,000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ         /    

2. แต่งตั้ง/ประชุมชี้แจงคณะท างาน    1,000  1,000 

3. เข้ารับการอบรมด าเนินการอบรม
ตามหลักสูตรและ         ระยะเวลาที่
ก าหนด ในระบบ Online 

  1,000  1,000 

4 .  ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร
ด าเนินการ  ตรวจสอบและประเมินผล
การเรียนการสอน 

   2,000 2,000 

5. สรุปและประเมินผล      

รวม     4,000 
 
 

************************************* 
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8) โครงกำร      กำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ  สพฐ. (OBEC AWARDS) 
กลุ่มรับผิดชอบ  บริหำรงำนบุคคล 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นำงนิ่มนวล  ศรีวงษ์รำช โทร  087-2223800  
โทรสาร 043 -236530  E-mail……………………………… 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ................................................................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ …………………….....…...…………….….......... 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่ วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ                   
พ.ศ. 2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     

                ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)      
ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด   ...................................................................................... 
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  ...................................................................................................................... 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ....................................................... ....................................... 
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด..........................................................................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 

               ตัวชี้วัด...........................................................................................................................                                                          
        นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               

ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด...........................................................................................................................  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  มีภารกิจพัฒนาและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การ
ด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยข้าราชการครู และบุคลการทางการศึกษา  ข้าราชการพลเรือนสามัญ   
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์การที่มีความรู้ความสามารถ  ตลอดจน
จิตส านึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี  ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึง
คุณค่า การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ  
 
           2.2 วัตถปุระสงค ์

2.2.1 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที ่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน   
ครองคน  ครองงาน   

2.2.2 เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม  รวมทั้ง
เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน   

2.2.3 ยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีสามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี 

 .2.3  เป้ำหมำย 
  2.3.1  เชิงปริมำณ   ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  

ลูกจ้าง  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ระดับชาติ  จ านวน  10  ราย 
         2.3.2   ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  มีขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน  และได้รับการการเชิดชูเกียรติ   
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้มีโอกาสแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ มีเวทีให้โอกาสได้แข่งขัน คัดเลือก ได้มีผลผลติใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ที่ท าให้
นักเรียนได้รับจากผลการพัฒนาตน พัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณครูมีผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถน ามาประกอบการขอวิทยฐานะให้สูงขึ้นได้ 
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2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

สร้างความภาคภูมิใจในนวัตกรรมใหม่ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนได้รับการยกย่องประกาศ   เกียรติคุณ 
 

        2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 
                         ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศระดับประเทศ 
2.5.2  เชิงคุณภำพ 

          ข้าราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  มีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน    

2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
2.6.1 ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  ได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2.6.2 และมีความประพฤติในการครองตน  ครองคน  ครองงาน  เป็นแบบอย่างที่ดีและ

เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม   
2.6.3 ได้รับการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน  และยกย่อง

หน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ตัวอย่างที่ดี              

  2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร    ธันวาคม  2563  -  เมษายน   2564 
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          2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   9,000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.เสนอโครงการ         /    

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ  /    

3. ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก/ด าเนินการคัดเลือก   4,500  4,500 
4. ประกาศผลการคัดเลือก      

5. ลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเข้าประกวดระดับภาค 

   /   

6. ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐาน  ผลงาน  ณ  
จังหวัดที่รับผิด 

   4,500 4,500 

รวม     9,000 
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9) โครงกำร           กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ           

กลุ่มรับผิดชอบ  บริหำรงำนบุคคล 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร         นำงอรอนงค์  ศรีชัย              โทร  089-7139757  
โทรสาร 043 -236530  E-mail……………………………… 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ........................................................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ …………………………………...……………..… 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ            
พ.ศ. 2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     

                ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)     
ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด   .......................................................................................  
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  ................................................................................................ ................... 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ................................................................................ ....... 
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด................................................................................. ... 
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 

               ตัวชี้วัด.............................................................................................................                                                          
        นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ปี พ.ศ. 2563 

                         ตัวชี้วัด................................................................................................................ . 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล  

 การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ถ้าการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การบริหารงานด้านอื่น ๆ มีประสิทธิภาพ
ตามไปด้วย  อันจะท าให้ภารกิจหลักของส านักงานประสบผลส าเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่าง
กว้างขวางกลุ่มบริหารงานบุคคล งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการน า 
รายละเอียดหลักเกณฑ์การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า                        
และพนักงานราชการ ประจ าปี 2563 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือให้สามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบฟอร์มที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และตามตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามค ารับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ดังนั้น เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนระบบร้อยละให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
บริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ และให้สอดรับกับระบบเงินเดือนใหม่ ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งด้านการ
ก ากับ ติดตาม และการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  

2.2 วัตถุประสงค ์
2.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการ และบุคลากรทางการศึกษา มีความม่ันใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
  2.2.2  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลกรทาง
การศึกษา และลูกจ้างประจ า ให้การด าเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.ก าหนด 
            2.2.3  เพื่อให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลื่อนเงินเดือน 
ของสถานศึกษา มีความรู้ความความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลก าหนด 
            2.2.4  เพ่ือให้สถานศึกษา  สามารถด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว  แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด 

2.2.5  เพื่อสนับสนุนกระบวนการเลื่อนเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส  และ
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด 

2.2.6  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนด 
  2.2.7 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินและเลื่อนเงินเดือน                 
ครบทุกคน 
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 .2.3  เป้ำหมำย 
 2.3.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระเบียบ หลักเกณฑ์ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
   2.3.2 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า มีความเชื่อมั่นใน
การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและมีความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2.3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ พึงพอใจ ไม่มีปัญหา
การร้องเรียน 

2.3.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนใหม่ทุกคน  
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
 1). ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ได้รับการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
           2)  ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีต่อหน้าที่/องค์กร จึงบ าเหน็จความ

ดีความชอบ ให้บุคลากรในสังกัด ตามความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคล ในรอบ 2 ครั้ง/ปี   
           3)  ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับค่าตอบแทน การเลื่อน

เงินเดือนสูงขึ้น ท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
           2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงขึ้นทุกราย ยกเว้นกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 

-   1)  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากร                      
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  

2) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า                      
พนักงานราชการ ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม 

3) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และพยายาม พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 

ที่ได้รับเลื่อนเงินเดือนที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น  เป็นผู้ที่เป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
- เป็นผู้ที่มีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
- เป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน และชอบช่วยเหลือกิจการงานของ

หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ จนเป็นแบบอย่างกับบุคคลในอาชีพเดียวกัน และสังคมอ่ืน 
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2.7  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 2.6.1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า มีความรู้ความเข้าใจ

หลักเกณฑ ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า   
2.6.2 สามารถน าไปพัฒนา มีสมรรถนะ คุณลักษณะและทักษะ  มีทักษะการเรียนรู้   

ตลอดชีวิตได้เรียนรู้ มาปรับใช้กับการท างานอย่างมีคุณภาพมีความสุขส่งผลถึงงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
ที่มีประสิทธิภาพ 
    2.6.3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเรียบร้อย 
ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.6.4  เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานก็จะส่งผลต่อผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ 
และการบริหารงานบุคคล         
                  2.8 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. ลูกจ้างประจ า 
3. พนักงานราชการ 

   2.9 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ครั้งที่ 1 ( มีนาคม – เมษายน 2564 ),                     
ครั้งที่ 2 (กันยายน – ตุลาคม 2564) 

2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   18000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.เสนอโครงการ         /    

2. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  /    

3. จัดท ำข้อมูล /แต่งตั้งคณะกรรมกำร/แจ้งแนว
ปฏิบัติ 

  4,500  4,500 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ประเมินฯ เก็บข้อมูลผล
การปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา 

  55,000  55,000 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมพิจารณา ( 3 ครั้ง )    13,500   13,500 

6 เสนอ อกค.ศ./กศจ. / ออกค าสั่งฯ แจ้งส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

     

รวม     73,000 
 

********************************** 
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10) โครงกำร   เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  
กลุ่มรับผิดชอบ  บริหำรงำนบุคคล 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร     นำงสำววิจิตร  มูลแวง,  นำงณัฐรินีย์  นำมสีฐำน    โทร  081-7990366 
โทรสาร 043 -236530  E-mail……………………………… 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ................................................................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ …………………………………...……………..… 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     

                ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS) ปี 
พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด    ...................................................................................................... 
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  .............................................................................. ................................... 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ........................................................................................ 
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด....................................................................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 

               ตัวชี้วัด....................................................................................................................                                                          
        นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ปี พ.ศ. 2563 

                         ตัวชี้วัด....................................................................................................................  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล  

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร  เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  บุคลากร        
จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ  การ
พัฒนาบุคลากร  จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้  ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้
ความสามารถที่มีอยู่  รวมทั้ง  กฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ  ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  และสมรรถนะ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ  ตลอดจน
เกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง  เพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็ตาม  ในการพัฒนาองค์กร  ต้อง อาศัย
องค์ประกอบที่ส าคัญ  2 ประการ  คือ การพัฒนาระบบในการท างาน  ซึ่งระบบในการท างาน  เมื่อมีการปรับ
เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว มีการปฏิบัติงานตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร  จะต้องมีการพัฒนาและปรับ
ให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน
รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ  ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งนอกจากเป็นการ
เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจการท างาน 

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนา  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และสามารถให้มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  เพื่อตอบสนองนโยบำย สพฐ.   จึงให้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกและสร้างพลังร่วมแห่งการท างานเป็นทีมสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาตนเองและกระบวนการท างาน 

         2.2.2 เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         2.2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี  และ
สามารถน าความรู้ไปปรับปรุงในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี 

         2.2.4  เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท างานซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
องค์กร 
                     2.2.5  เพ่ือเสริมสร้างความรัก สามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
                     2.2.6  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและบุคลากร 

         2.2.7  สอดคล้องกับนโยบายและตัวชี้วัดของ สพฐ. 
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 .2.3  เป้ำหมำย 
  1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   ขอนแก่น  เขต  1  จ านวน 

83  คน 
       2) บุคลากรในส านักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
       3) บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่                 
ราชการต่อไป 
      4)  บุคลากรทางการศึกษา  มีความรัก สามัคคี สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมให้เกิด                
ประสิทธิภาพ 

           5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เป็นส านักงานเขตที่มีคุณภาพ
เป็นเลิศ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางานใน
หน้าที่ พัฒนาตามหลักสมรรถนะ (การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การบริการที่ดี, การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ, การ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและการท างานเป็นทีม) ตามหลักการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกคนได้รับการ
พัฒนาตรงตามความต้องการและตามที่หน่วยงานจัดให้อย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้ ความสามารถที่ได้
จากการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา น าความรู้ที่ได้จากการ

พัฒนา โดยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อสถานศึกษา และองค์กร 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.5  ดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 

   ร้อยละผลส าเร็จและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 

2.5.2 เชิงคุณภำพ 
บุคลากรและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพเป็นเลิศ 

2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
2.6.1 บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึงศักยภาพ 

ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.6.2 บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี  และสามารถน า                

ความรู้ไปปรับปรุงในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี 
        2.6.3 บุคลากรมีทักษะและมีแนวคิดสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและให้บริการ

ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                 2.7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 2.7.2 ลูกจ้างประจ า 
                 2.7.3 พนักงานราชการ ลุกจ้างชั่วคราว  
          2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร    ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 

  2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร          150,000   บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.เสนอโครงการ         /    

2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนเตรียมการ 
ประสานบุคคลที่เก่ียวข้อง และวิทยากร/
ติดต่อสถานที่ 

   5,000 5,000 

3. ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรส านักงาน      100,000 100,000 
4  สรุประเมินผลการพัฒนาและรายงานผล     /  

รวม     150,000 

 
************************************* 
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                     6. โครงกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
    1) โครงกำร กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ 
กลุ่มรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
  ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ) 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (1) นางสาวฉวีวรรณ  แก้วหล่อน   
 (2) นางสาวกรรณิการ์  ปานนี้ โทรศัพท์ 088-5604379 
   (3) นางสาวสุกัญญา มาช านิ   โทรศัพท์ 089-4180088 
   (4) นางสาวชนกกาญจน์  ตุไตลา  
   (5) นางสาวพรชนก  เหล่าเทพ  
   (6) นางสุขุมาล  เค้าแคน  
 (7) นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ  โทรศัพท์ 089-7129297  
              (8) นางสาวสุเมธตา งามชัด  โทรศัพท์ 095-0596556  
              (9) นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์    
 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
เลือก ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                       การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะส าคัญของการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอยา่งไร)  
            2. สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-
2565 
เลือก ประเด็น         ด้านความปลอดภัย 
                         ด้านโอกาส 
                      ด้านคุณภาพ 
                         ด้านประสิทธิภาพ  
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                          ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS)  
                          ปี พ.ศ.2563 ตัวชีว้ัด.................................................................................. 
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                       มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                          ประเด็น มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
                          ITA ประเด็นการประเมิน ............................................................................  
                          KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด...............................................................................  
                       นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
       ตัวชี้วัด 3.3 การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
วิทยาการ  
                              ค านวณ (Coding) 
 ข้อ 16 ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษ 
          ตัวชี้วัด 3.4 การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 ข้อ 18 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 ข้อ 19 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ ตาม 
   แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
           ตัวชี้วัด 3.5 การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการ 
   ประกอบอาชีพ 
                    ข้อ 21 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการการศึกษาห้องเรียนพิเศษ 
  ข้อ 22 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
   ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
          ตัวชี้วัดที่ 3.7 การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้วิชาอ่ืน  
 ข้อ 25 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษาที่ 1-3) 
  ข้อ 26 ร้อยละของนักเรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษาที่ 4-6)  
                       นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ปี พ.ศ. 2563 
          ตัวชี้วัดที่ 7 พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
          ตัวชี้วัดที่ 9 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1 หลักกำรและเหตุผล 

 ตามที่ ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากร
ไทยทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ และเพ่ือตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้น
การสร้างความสามารถในการแข่งขั้น ปรับสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการ
เรียนรู้ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เน้นการเสริมสร้าง เพ่ือยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนา
นักเรียนมีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ให้ สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ  
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 ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะส าคัญของการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 
       2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 2.2.2 เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และActive 
learning ในสถานศึกษา 
 2.2.3 เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.4 เพ่ือส่งเสริมทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยีของนักเรียน 
     2.2.5 เพ่ือส่งเสริม พัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
    2.2.6 เพ่ือขับเคลื่อน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การนิเทศเชิงพ้ืนที่เป็นฐาน (Area 
Based) 
     2.2.7 เพ่ือสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้  
  2.3 เป้ำหมำย 

   2.3.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
    2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
   2.3.3 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนว Active learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านภาษาไทยออก และเขียนค าได้ถูกต้อง  
 5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านภาษาไทยคล่อง เขียนค าได้คล่องและถูกต้อง 

          6) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR  
  7) สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และ Active learning 
 8) สถานศึกษามีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และการใช้
เทคโนโลยี อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 2) ครูได้พัฒนาตนเอง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
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 3) ครูได้พัฒนาตนเอง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active learning 
 4) สถานศึกษามีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 5) สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และ Active learning ใน
เชิงบูรณาการ 
 
 

   2.5 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 

 1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
 2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

    3) ร้อยละ 100 ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่อ่านออกเขียนได้  
    4) ร้อยละ 100 ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่อ่านคล่องเขียนคล่อง 
    5) จ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

รักษ์ภาษาไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเดือน กรกฎาคม 2564 
   6) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนใน

ทุกระดับชั้น (ผลการทดสอบ O-NET, NT และ RT) 
 7) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning และ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR  
              8) ร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนาด้านสื่อสารภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR 

     2.5.2 เชิงคุณภำพ 
  1) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์มีความรู้ความช านาญสามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ครูมีความรู้ความช านาญสามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้ตามแนว Active 
Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              3) บุคลากรทางการศึกษาสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ตามกรอบมาตรฐาน CEFR  
 4) นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
พร้อมส าหรับการใช้ชีวิตและการท างานในศตวรรษท่ี 21 
   2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 2.6.1 ครูมั่นใจ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.6.2 ครูมั่นใจ สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.6.3 สถานศึกษามีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  
 2.6.4 นักเรียนมีทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตและการท างานในศตวรรษท่ี 21 
 2.6.5 สถานศึกษามีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 นักเรียน 
  2.7.2 คร ู
  2.7.3 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.7.4 สถานศึกษา 
  2.7.5 ศึกษานิเทศก์ 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีงบประมาณ 2564  
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

2.9.1 กิจกรรม กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ   
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. การประชุมคณะท างาน  
   1.1 วางแผนการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 
   1.2 ก าหนดกรอบภารกิจในการขับเคลื่อน การจัด 
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

     

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน เพื่อวิเคราะห์ 
ออกแบบ และสร้างเครื่องมือ : คู่มือการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 11,000   11,000 

3. ประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

     

4. นิเทศ ติดตาม ฯ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา โดยทีมศึกษานิเทศก์ 

     

5. กิจกรรมเปิดชั้นเรียน : การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียน... (ผลจากการนิเทศ) 

   6,000 6,000 

6. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงาน       
รวม  11,000  6,000 17,000 

 
2.9.2 กิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1 จัดท าเครื่องมือทดสอบความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1-3 
ระดับเขตพ้ืนที่ เพ่ือใช้ทดสอบนักเรียน ดังนี้ 

 
 

 
 

   4,650 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

    - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
คณะกรรมการจัดท าเครื่องมือ 18 คน  
    - ค่าพาหนะคณะกรรมการ 14 คน  

2,700 
 
 

1,950 
2. จัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถด้าน
ภาษาไทยของนักเรียน ตามโครงการรักษ์
ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
รักษ์ภาษาไทย ดังนี้ 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน      
     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน      
    2.2 แข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์
ภาษาไทย  
     - ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน      
     - ค่าจัดท าเอกสาร/หลักเกณฑ์การแข่งขัน  
     - ค่าจัดท าป้ายไวนิล  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 

15,000 
11,250 

4,600 
1,500 

 35,350 

รวม 4,650  35,350  40,000 

2.9.3 กิจกรรม ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ เพื่อกำรสื่อสำร 
ในศตวรรษที่ 21 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 81,500 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 
ส ารวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
และบุคลากรทางการศึกษาแบบ
ออนไลน์ (Google form) 

     

กิจกรรมที่ 2 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม

 15,000   15,000 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กรอบมาตรฐาน CEFR ส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษา 
(ผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลากร
ในส านักงาน) 
กิจกรรมที่ 3 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน 
Phonics และการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

 50,000 
 

 

  50,000 
 

กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม Let’s speak English 
out   
4.1 ผลิตคู่มือค าศัพท์พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6  
4.2 ผลิตคู่มือประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร Let’s 
speak English out  ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

  16,500  16,500 

กิจกรรมที่ 5 
การผลิตสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบออฟไลน์และ
แบบออนไลน์ 

     

กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม   (ร่วมกับโครงการนิเทศ
แบบบูรณาการ) 
 

     

กิจกรรมที่ 7 การสรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     

รวม  65,000 16,500  81,500 
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2)   โครงกำร  การพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นางสาวสุกัญญา  มาช านิ  โทรศัพท์ 089-4180088   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุกัญญา มาช านิ  นางสาวพรชนก เหล่าเทพ นางสุขุมาล เค้าแคน 
โทรสาร.................................................................................  E-mail sukanyakk1@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ....................................................................... 
เลือก  ประเด็น    √  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                          การพัฒนาการเรียนรู้เป้าหมายคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นโครงการที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบ่ม
เพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ครู อย่างยั่งยืน จนสถานศึกษาสามารถผ่านการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง)  หรือศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่งจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะสามารถพัฒนาศักยภาพ
ของครู นักเรียน ซึ่งถือเป็นคนไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกในความเป็นไทย และด ารงชีวิตแบบ
พอเพียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ            
พ.ศ. 2563 
เลือก ประเด็น 

          ด้านความปลอดภัย 
          √         ด้านโอกาส (ข้อ 2.4) 

                    √          ด้านคุณภาพ 
ด้านประสิทธิภาพ  

           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผลส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)       
ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด........................................................................................................... ................ 
                     ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ปี พ.ศ.2563 : 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ข้อ 2. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมือง

ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

ข้อ 7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
                   มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2563 : มาตรฐานที่1 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นพิจารณาท่ี 
3 การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืน 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ................................................................................................ 

          ตัวชีว้ัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS)ปี พ.ศ. 
2563 : ตวัชี้วัดที่  
               11 ข้อ 11.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

                    √   นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
      นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
                         ตัวช้ีวัดที่ 3.7 การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ 
วิชาอ่ืน  
 ข้อ 25 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษาท่ี 1-3) 
          ข้อ 26 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษาที่ 4-6)  
                   √    นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวช้ีวัดที่ 9 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
                         นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความ
เป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ตัวชี้วัด 3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน        
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  การอ่านการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญและจ าเป็นในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในทุกยุคสมัย โดยเฉพาะยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วจนกลายเป็นสังคมแห่งข่าวสาร ดังนั้น 
ทุกคนจ าเป็นต้องมีทักษะการอ่านและการเขียนที่คล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้น
ต่างๆ ยิ่งจ าเป็นต้องมีทักษะและความสามารถด้นการอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพราะ
ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน ซึ่งนักเรียนต้องอาศัย
ความสามารถทางการอ่านและการเขียนทั้งสิ้น สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3  นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้  โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ 
100%  แต่แม้ว่าการอ่านและการเขียนภาษาไทยมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ของ
นักเรียนในทุกระดับ แต่ในทางปฏิบัติและจากข้อมูลการทดสอบต่างๆ ทั้งการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET), การคัดกรองความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านการรายงานผลทางระบบออนไลน์ (Emes) และการทดสอบความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนภาษาไทยของส านักงานเขตพ้ืนที่ พบว่า มีคะแนนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ และมีนักเรียนบาง
คนมีผลการทดสอบอยู่ในระดับปรับปรุง 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น การพัฒนานักเรียน ด้านทักษะและความสามารถอ่าน
ออก เขียนได้และ สามารถน าไปในชีวิตประจ าวันและการศึกษาหาความรู้ในอนาคตต่อไป 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้สามารถพัฒนาการอ่าน  การเขียนของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของนักเรียนในศตวรรษที่  21 
  2.2.3  เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของครู
ภาษาไทยสู่ครูมืออาชีพและครูนักวิจัย 

2.2.4  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียน
วิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

2.2.5  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการท าความดี  

2.2.6 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดให้มีหนังสือและสื่อการสอนที่มีคุณภาพ และพอ
เพียงพอความต้องการและเหมาะสมกับนักเรียน ครู ผู้บริหารและคนในชุมชน  
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2.2.7 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบาย     
ห้องสมุด ๓ ดี 

2.2.8 เพ่ือพัฒนานักเรียนแกนน าของโรงเรียนให้เป็น “ ยุวบรรณารักษ์ ” ( Youth 
Librarian ) 

2.2.9 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.2.10 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์มี

สมรรถนะในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้สู่คุณภาพที่ดี 
 2.3  เป้ำหมำย 

2.3.1 นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการอ่านออก เขียนได้  อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง  และมีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 2.3.2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบความสามารถทางการอ่านการเขียน
ภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
                 2.3.3 ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนอ่านรู้เรื่องและ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3.4 สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน มีผลการประเมินตนเองสูงขึ้น ร้อยละ 100 มีความพร้อมสู่การยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นชั้นน า 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
  2.3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ มี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ภูมิใจในการท าความดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

    2.3.6 โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ านวน 90 โรงเรียน (โรงเรียนที่ได้รับทุนจีเอฟ
ปลูกปัญญา, โรงเรียนที่MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)   

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีตัวชี้วัด 
     2.4.1  ผลผลิต (Output) 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในสังกัดอ่านออก เขียนได้ทุกคน และชั้น ป. 4 – 6 
อ่านคล่องเขียนคล่อง  

2) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ และมีพัฒนาการสูงขึ้น 
  3) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม
อย่างต่อเนื่อง และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบ่มเพาะ ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนตระหนักรู้ 
เข้าใจ มีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม   
  4) ภายในปี 2564 สถานศึกษาพัฒนาตนเองตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียน
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และสามารถเป็นแบบอย่างได้ ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
อย่างน้อย 3 แห่ง ผ่านการคัดเลือกโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ  
อย่างน้อย 1 แห่ง 
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         5) โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ห้องสมุด 3 ดี ครู และนักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ 
จากการใช้บริการห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

         6) นักเรียนและยุวบรรณารักษ์มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
และศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     7) ครูบรรณารักษ์และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมห้องสมุด น าเทคนิคการจัดระบบห้องสมุด 3 ดี 
ไปประยุกต์ใช้กับห้องสมุดในโรงเรียน 

        8) สถานศึกษามีห้องสมุดที่ทันสมัยสนองความความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

               1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนา
คุณภาพการสอนภาษาไทย 
         2) นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้วิชาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน  

4) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนักรู้  เข้าใจ มี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ภูมิใจในการท าความดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม   

   5) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้  
                 6) ผู้บริหารโรงเรียน ครูเป็นแบบอย่างในการรักการอ่าน 
       7) โรงเรียนมีห้องสมุดมีชีวิตและสามารถใช้เป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ . 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 
            1) ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่อ่านออกเขียนได้  
            2) ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่อ่านคล่องเขียนคล่อง 
            3) จ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์

ภาษาไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเดือน กรกฎาคม 2564 
         4) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของ

นักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนและ/หรือการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET,NT,RT) 

5) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/
โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

6) จ านวนสถานศึกษาที่ส่งผลการพัฒนาเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 

7) จ านวนสถานศึกษาที่ส่งโครงงานเพื่อเข้าร่วมการจัดประกวดแข่งขันโครงงาน
คุณธรรมระดับประเทศ 
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                              8). นักเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รู้จักการศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ (100 %) 

                           9). ผู้สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (100 %)  

     2.5.2 เชิงคุณภำพ 
     1) นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 

1 ได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทย จนสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
และเรียนรู้เนื้อหาวิชาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2)  สพป.ขอนแก่นเขต 1  มีเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทางวิชาการท่ีเข้มแข็งสู่
ครูภาษาไทยมืออาชีพ  ครูนักวิจัย 

3) สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียน
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

4) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ 
และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

            5) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

             6) ครูบรรณารักษ์ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด มีรู้ความสามารถในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมและสื่อการเรียน  (ห้องสมุด๓ดี) 

             7) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของห้องสมุด 
สามารถเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าตลอดเวลา 

             8)โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและจัดห้องสมุดมีชีวิตอย่าง 
ยั่งยืน และเป็นห้องสมุดต้นแบบ 
   2.6  ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

2.6.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนและส่งเสริม  
สนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนาคุณภาพภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.2 นักเรียนในทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย มีทักษะ
กระบวนการคิดท่ีหลากหลายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.6.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือข่ายชมรมครูภาษาไทยที่เข้มแข็ง  สามารถ
พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติ
หรือเพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 5 

2.6.5 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นสถานศึกษา
ต้นแบบ และมีความพร้อมในการยกระดับต่อไป 

2.6.6 ชุมชน โรงเรียนน่าอยู่ เพราะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในโรงเรียน และ
นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรมอันดีงาม ท าให้สังคมสงบสุข 
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   2.6.7 ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ สามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้และสื่อต่างๆ เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 
รักห้องสมุด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

           2.6.8 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเป็นการสร้างพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
            2.6.9 สถานศึกษาเป็นแกนน าในการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต             
มีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ านวน 156 แห่ง 
  2.7.2 นักเรียนทุกคน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 

         2.7.3 บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน ๙0 โรงเรยีน 
  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
   วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  89,000 บำท 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อส่งเสรมิสถานศึกษาท่ีขอรับ
การประเมิน ให้สามารถผ่านการประเมินเป็น 
“สถานศึกษาพอเพียง”จ านวน 25 แห่ง(50คน) และ 
“ศูนย์การเรยีนรู้”อย่างน้อย 2 แห่ง(5คน) มีค่าใช้จ่าย
ดังนี ้
 1.1ค่าอาหารว่าง+อาหารกลางวนัผู้เข้าประชุม 60 
คน = 60*120*2วัน = 14,400 บาท 
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 ท่านๆละ 3500 บาท  
=7,000 บาท 
1.3 ค่าพาหนะผูเ้ข้าร่วมประชุม 55 คนๆละ 100 
บาท  = 5500 บาท 
1.4 ค่าจัดท าเอกสาร(ถ่ายเอกสาร) จ านวน 60 ชุด 
เป็นเงิน 2100 บาท 

  29,000  29,000 

โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
3.1 ประชุมกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ
ดีเด่นฯ มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1)วันตรวจเอกสาร 1 วัน ที่ สพป.ขก.1 
-ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน(10คนx150 
บาท=1500) 
-ค่าพาหนะกรรมการเหมาจ่ายคนละ 200 
บาท (5คนx200บาท=1000) 

 
 

1500 
 

1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,500 

2) วันไปตรวจที่โรงเรียน 1 วนั 
-ค่าพาหนะกรรมการเหมาจ่ายคนละ 200 
บาท (10คนx200บาท=2000) 

  
 

2000 

  

3) ค่ารางวัลโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับ
เลือก ดังนี้ 
-โล่ 3 x 1300 บาท = 3900 
-เกียรติบัตร+กรอบ 10 x 210บาท = 2100 

  
 

3900 
2100 

  

4. อบรมเชิงปฏิบัติกำร “โครงงำนคุณธรรม” 
-ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม  
(40คน x 150 บาท = 6000) 
-ค่าวิทยากร (4x600 = 2400) 
-ค่าวัสดุ/เอกสาร = 1400 

 
 

 
 
 

 
 

6000 
2400 
1400 

  
 
 

 
9,800 

5.กิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนที่ได้รับ
รำงวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น/โรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน ำ 
-ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน(22x150 
บาท=3300) 
-ค่าพาหนะคนละ 200 บาท (12คนx200 
บาท=2400) 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

3300 
 

2400 

  
 
 
 
 
 

5,700 
6.นิเทศ ติดตำม     งบนิเทศ 
๑.จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องสมุด ๓ ดี        
( MOU / โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ) 

    เงินส ารอง 

๒.จัดประชุมพัฒนายุวบรรณารักษ์/ครู
บรรณารักษ์ (MOU/โรงเรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณ) 
ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน๑๕0 คนx๙0 
บาท=๑๓๕0 

     

 

๑๓๕00 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

  ๓. นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต ๓ ดี 
พาหนะคณะกรรมการนิเทศ๒00*๒๔=๔๘00
ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน(24คนx150 
บาท=3,600) 

    งบนิเทศ
บูรณาการ 

๔. กิจกรรมที่ ๓ จัดประกวดหนังสือเล่มเล็ก
โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
๔.1ค่าอาหารว่าง+อาหารกลางวัน
คณะกรรมการวันประชุม (15*150) =2250 
๔.๒ ค่าพาหนะกรรมการวันแข่งขัน  
(๑๕*๑๒0) = ๑๘00 
๔,๓ ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
วันแข่งขัน (๑๕*๑๕0) =๒๒๕0 
๔.๔ ค่าวัสดุส าหรับแข่งขัน ๑๓00 

3.5 ค่าจัดท าป้ายไวนิล ๘00 

3.6 ค่าจัดท าโล่รางวัล  
(อันดับที่ 1-3)และเกียรติบัตร 2,000 บาท)  

    ๑0,๔00 

๔. ประกวดห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน 
พาหนะคณะกรรมการนิเทศ๑๕0*๒0=๓000
ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน(๒0คนx150 บาท=๓000) 

    ๖,000 

๕.มอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับเลือก 
ดังนี้ 
๑. โล่(ดีเด่น)๓  x ๙00 บาท = ๒๗00 
๒. เกียรติบัตร+กรอบ(ดีมาก)๑0 x ๑00บาท =๑000 

๓. เกียรติบัตร(ชมเชย) ๑0 x๔0 บาท = ๔00 

    ๔,๑00 

๖. วิเคราะห์ สรุป จัดท ารายงาน     . 
รวม     89,000 

 
************************************* 
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3) โครงกำร  นิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้ติดต่อประสานงาน  1.นางอุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล  2.นางสาวสุกัญญา  มาช านิ                              
3.นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางอุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล    โทรศัพท์ 08 7220 4449 
           2. นายมิตรชัย  มั่งค่ัง                      โทรศัพท์ 09 5652 6842 
                          3. นางสาวสุเมตตา  งามชัด               โทรศัพท์ 09 5059 6556 
       4. นางสาวสุกัญญา มาช านิ      โทรศัพท์ 089-4180088 
       5. นางสาวพรชนก  เหลา่เทพ    โทรศัพท ์095-4865929 
       6. นางสุขุมาล  เค้าแคน    โทรศัพท ์081-6018861 
       7. นางณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห ์    โทรศัพท ์097-3429044 
          8. นางสาวฉวีวรรณ  แก้วหล่อน            โทรศัพท์ 089-2784228 
          9. นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง    โทรศัพท์ 089-6173001 
 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

         1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
                         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และ
มีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
                         การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน                  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
โครงการ  นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผล ดังนี้ 

1) ครูได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

3) น าผลการติดตามมาจัดท าข้อมูลสารสนเทศและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัดการศึกษา และการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามที่มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  
  4) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
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            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2564 
                    นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
                    นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
                    นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
                    นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                    นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                    นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                    มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560   

    มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
                               ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี  
                          ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
                        มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ  
     มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
    ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็น 
แบบอย่างได้  

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพ             
ตามหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่า 
เทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และ 
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ               
                    KRS   

ตัวช้ีวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตัวชีว้ัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสมศ. ระดับ“ดี”ขึ้นไป  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ระดับ“ดี”ขึ้นไป  
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดผ่านการประเมิน 
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ“ดี”ขึ้นไป  

ตัวช้ีวัดกำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร  
ตัวชี้วัดที่ 11 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ  
ตัวชี้วัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  

                    ITA   
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

                            
ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
       ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. 2561-2580) มีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง  

ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ 
โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี              
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และให้สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ที่
ก าหนดแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ได้แก่ หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SufficiencyE conomy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
(All for Education)  อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวด ๑ ก าหนดความมุ่งหมาย
และหลักการใน มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข และหมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
    จากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จึงได้
ตระหนักและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งกระบวนการสู่ความส าเร็จในการพัฒนาประกอบด้วย 3 
กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่ง
กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลาย
ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา 
จ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
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ภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบ
ผลส าเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการ
บริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และยังเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อไป 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุ 

ตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2) เพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศต้นแบบ 
   3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 

4) เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

5) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  6) เพ่ือน าผลการติดตามมาจัดท าข้อมูลสารสนเทศและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
คุณภาพการจัดการศึกษา และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 

7) เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดต่อหน่วยงานและสาธารณชน  

   8) เพ่ือขยายผลการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนโดยใช้นวัตกรรม Co-5step สู่
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายฯ 
    9) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบผลการจัดการศึกษาสู่การก าหนดนโยบายของเขตพ้ืนที่ฯ 

  2.3  เป้ำหมำย 
   1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 156 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพครบทุกโรงเรียน 

2) ภายในปี 2563 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
และกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของ
สถาน ศึกษาในสังกัดครบถ้วน เป็นระบบชัดเจนและครอบคลุมการบริหารงาน 4 งาน 
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     4) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน  
156 แห่ง จัดท าและใช้มาตรฐานการศึกษา เพ่ือด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

5) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน  
156 แห่ง มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป ร้อยละ 90 
          6) สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย ได้รับการขยายผลการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนโดย
ใช้นวัตกรรม Co-5step ร้อยละ 90 
 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

   1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ได้รับการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้ง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาในสังกัดครบถ้วน เป็นระบบชัดเจนและครอบคลุมการบริหารงาน 4 งาน 

4) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน 
5) สถานศึกษามีผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกระดับดีขึ้นไป 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
2) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             3) สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบาย และจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
      4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแนวทางในการ

วางแผนก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
           5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาในสังกัด และข้อสรุปเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         6) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
เป็นต้นแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและเป็นเครือข่ายส าหรับการพัฒนาสถานศึกษาอ่ืนๆ  
         7) สถานศึกษาในสังกัดได้รับติดตาม ตรวจสอบผลการจัดการศึกษาสู่การก าหนด
นโยบายของเขตพ้ืนที่  
 
 
 



๑๖๒ 

 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

   1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100 
   2) ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย            
เดือนละ 1 ครั้ง 

    3) ศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมการนิเทศต้นแบบ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
           4) ภายในปีงบประมาณ 2564 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 156 แห่ง ได้รับการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุมภารกิจงาน 4 งานของ
สถานศึกษา จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่ และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
           5) จ านวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับดีขึ้นไป 
         6) จ านวนสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพระดับห้องเรียน 
 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
      1) โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามอย่างมีคุณภาพ  
    2) ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
      3) ศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมการนิเทศต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

   5) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ที่เข้ารับการประเมินภายนอก รอบ 4 มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 
        6) สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1) ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม 

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3) นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

   4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนวัตกรรมการนิเทศ 
ต้นแบบ ที่มีประสิทธิภาพ 

        5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัด และข้อสรุปเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแนวทางใน
การวางแผนก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
    6) สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ 
ประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและสามารถ
เป็นแบบอย่างเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 
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    7) ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  1) สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ านวน 156 แห่ง 
      2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
 กิจกรรมที่ 1 กำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพือ่พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)  ถัวจ่ายทุกรายการ 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. จัดท ำแผนนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำปีงบประมำณ 2564 
  1) ก าหนดกรอบ/แนวทาง แผนนิเทศฯ 
ปี 2564 
  2) ยกร่างแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
  3) ประชุมยกร่างแผนนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2564 
  4) ประชุมตรวจสอบ พิจารณาแผน
นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 
  5) ขออนุมัติแผนนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2564 

- 
 
 

- - - - 

2. กำรนิเทศฯ ตำมแผนฯ 
 1) นิเทศ ติดตามคุณภาพการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
นโยบาย และจุดเนน้ของ 
กระทรวงศึกษาธิการและหนว่ยงานที่
เก่ียวข้อง  

2) นิเทศ ติดตาม และพัฒนาคณุภาพการ
จัด การเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยใช้
นวัตกรรมเป็นฐาน 
       - ค่าพาหนะในการเดินทางแบบเหมา
จ่ายส าหรับผู้บริหารการศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 25 คน วนัละ 250 
บาท สัปดาห์ละ 3 วนั (วันอังคาร วัน
พฤหัสบดี และวนัศุกร์) รวมจ านวน 65 วัน 
(25*250*65) 

 
- 

     
112,250  

 
 

     
138,000  

 
 

   
156,000  

 
 

 
406,250  

 
 
 



๑๖๔ 

 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

3. กำรรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม 
โรงเรียนในสังกัด 
      - อาหารว่าง และอาหารกลางวัน  
จ านวน 280 คนๆ ละ 100 บาท (280*100)  

- 7,600 5,600 7,600 

 

28,000 

 

4. กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำร
นิเทศต้นแบบ และสรุปผลกำรนิเทศ 
ติดตำม โรงเรียนในสังกัด ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

- 25,000 25,000 15,750 65,750 

รวม - 146,850 172,200 180,950 500,000 

กิจกรรมที่ 2 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิ  
วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 90,000 บำท (เก้ำหม่ืนบำทถ้วน)  ถัวจ่ายทุกรายการ 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. จัดประชุมวางแผน ก าหนดกรอบ/ ประเด็น 
/ เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา, การสรปุผลการบริหารจัด
การศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น./รอง
ผอ.สพป.ขก1/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ/
ศึกษานิเทศก์ (42 คน) จ านวน 5 คร้ัง มี
ค่าใช้จ่ายดงันี้  
  -ค่าอาหารว่าง+อาหารกลางวนั(42*
150)*5วัน=31500 บาท 
   -ค่าตอบแทนประชุมกรรมการ ก.ต.ป.น. 
  (8*800)+(1*1,000)*5)  = 37,000 

17,125 17,125 17,125 17,125 68,500 

2. ด าเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. /คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง (ศน.
20+ประธานกลุ่ม10 + กตปน.9) ภาคเรียน
ละ 1 คร้ังๆละ 3 วนั รวม 6 วนั 
    - ค่าพาหนะ กก.ทั้งหมด (39*300*6)=  

 10,800  10,800 21,600 

รวม 17,125 27,925 17ม125 27,925 90,100 
(ขอเบิกเพียง 90,000 บาทถ้วน) 

 



๑๖๕ 

 

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในสู่กำรประเมินคุณภำพภำยนอกเพื่อ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี 2564 

วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 18,000 บำท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบำทถ้วน)  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือเตรียมการและวางแผนการพัฒนาฯ 
   - ก าหนดแนวด าเนินการ เน้นคุณภาพ
ห้องเรียน/เตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

- - - - - 

2. การขยายผลการประกันคุณภาพระดับ
ห้องเรียน โดยใช้นวัตกรรม Co-5step 
   2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (เหมาจ่าย) จ านวน 
5 คน = 5,500 บาท 
   2.2 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
จ านวน 60 คน (150*60*1วัน) = 9,000 
บาท 

- 14,500 - - 14,500 

3. นิเทศ ติดตามฯ 
   - การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  
   - ระบบการบริหารจัดการและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ 
   - การประกันคุณภาพระดับห้องเรียน  
**บูรณาการ งบประมาณโครงการนิเทศฯ 

- - - - - 

4. ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรับรางวัล
IQA AWARD 

- - - - - 

5. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
(สร้างเครื่องมือออกติดตาม) 

- - - 3,500 3,500 

6. สรุปผล  รายงานผล การด าเนินงาน  - - - - - 
รวม - 14,500 - 3,500 18,000 

 
 

************************************* 
 



๑๖๖ 

 

4)  โครงกำร “พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรศึกษำ
พิเศษ” 
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
(กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการเรียนรู้ : งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และกลุ่ม
งานการศึกษาพิเศษ) 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ (1) นางสุดสงวน กลางการ   โทรศัพท์  098 995 6232     
                          (2) นางสาวฉวีวรรณ  แก้วหล่อน  โทรศัพท์  089 278 4228    
                          (3) นางสาวกชพร จันทนามศรี  โทรศัพท์  086 916 4446    
           (4)นายวราวุธ  ปัทถาพงษ์  
           (5)นางศิรดา  พิริยะชัยวรกุล   โทรศัพท์.061-9783562 
โทรสาร.............-...................   E-mail   m.kodchaphon@gmail.comc และ sirada2511@gmail.com 
 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู ้
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                     √    การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
โครงการ “พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย” มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนา

ครูผู้สอน ให้ครูมีบทบาทที่ส าคัญ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากเดิมให้เป็นครูที่คอยชี้แนะ (Coach) 
อ านวยความสะดวก (Facilitator) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียน นอก
ห้องเรียนให้เอ้ือและเหมาะต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถยืดหยุ่น สอดคล้องกับพัฒนาการหรือ
ปรับเปลี่ยนตามความสนใจ สถานการณ์ บริบทของเด็ก  ส่งผลให้เด็กมีโอกำสได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่
หลากหลาย เป็นเด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักก ากับตนเอง ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างเด็กกับเด็กและเด็กกับครู 
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     
                  √     ด้านโอกาส 
                  √     ด้านคุณภาพ 
                  √     ด้านประสิทธิภาพ 

mailto:m.kodchaphon@gmail.comc


๑๖๗ 

 

           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                   √    ตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)      
ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด นโยบายที่ ๓ (๑๑) ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) 
                   √    มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2563 
                         ประเด็น  มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ (๓.๒) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
                         ITA ประเด็นการประเมิน - 
                   √    KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด ๒. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
                   √    นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด  ๓.๑ การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธกีาร Active Learning 
       ๔.๒ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด  -                                     
ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 

2.1  หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้สถานศึกษาและครู มีแนวปฏิบัติพ้ืนฐานน าไปใช้วางแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาการพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงปฐมวัย โดยให้ยึดหลักการส าคัญ คือ 
การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Holistic Development) ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมวัย รวมทั้งพัฒนาด้านตัวตน (Self  Development) พัฒนา
ทักษะสมอง (Executive Function: EF) ให้มากขึ้น เพ่ือให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความเชื่อมั่น และภูมิใจใน
ตนเอง และเป็นเด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักก ากับตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล สร้างให้เด็กมีคุณลักษณะมีอุปนิสัยใฝ่ดี มี
คุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ตาม
บทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย เปิดโอกาสให้สถานศึกษาและครูมีทางเลือกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาน าแนวคิดการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ อาทิเช่น แนวคิดบูรณาการกิจกรรม 6 หลัก แนวคิดมอนเตสซอริ  
แนวคิดวอลดอร์ฟ  และแนวคิดไฮสโคป ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเน้นเด็กเป็น
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ส าคัญ จัดประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับพัฒนาการหรือ
ปรับเปลี่ยนตามความสนใจ สถานการณ์ บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก จัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลาย จัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ เชิงบวก อบอุ่น ปลอดภัย เป็นมิตร มีอิสระและท้าทาย ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็กกับเด็กและเด็กกับครู   กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ ในส่วนของงานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยขึ้น เพ่ือพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ทบทวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ตามแนวคิด
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นทางเลือกให้กับสถานศึกษาและครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปีงบประมาณ 
2564 นี้ เน้นพัฒนาครูผู้สอน เพ่ือปรับเปลี่ยนครูให้ครูมีบทบาทส าคัญและเป็นผู้น าการเปลี่ ยนแปลง 
(Change Agent) จากครูผู้สอนปรับมาเป็นผู้ชี้แนะ ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้สังเกต ร่วมเรียนรู้
ไปกับเด็ก และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ  

ในด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาที่เชื่อมต่อจาก
ระดับปฐมวัย  ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนที่ ไม่ได้เข้าเรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่อยู่ห่างไกลในชนบท การเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ พ้ืนฐาน เพ่ือการประกอบ
อาชีพ และเมื่อนักเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ ตลอดจนการใช้ แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และให้สามารถปรับตนเองให้เข้ากับ สภาพทางสังคม เป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม ให้ความรักและต้องการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ดีขึ้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการบริหารการศึกษา
ครอบคลุม 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอพระยืน  อ าเภอบ้านฝาง  อ าเภอเมือง  นักเรียนมาจากครอบครัวที่ยากจน
มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ได้และรัฐบาลก็มีงบประมาณที่จ ากัด ก้าวไม่ทัน
สภาวการณ์ที่จะขยายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคต รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในเรื่อง
กฎระเบียบต่างๆ มีจ านวนมากที่เป็นข้อจ ากัดที่ท าให้โรงเรียน ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ การ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพจะเป็นที่ยอมรับเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง แต่จากสภาพการ บริหารงาน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น  เขต 1 ยัง
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครูยังต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามาตรฐานการศึกษา พัฒนา
ผู้เรียนให้สอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพการด าเนินชีวิตและสังคมในปัจจุบันให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป จึงเห็นควร
ส่งเสริมพัฒนา ด้านหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล เพ่ือส่งผ่านไปยังผู้เรียนให้ เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive  Education)อันจะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม เมื่อปีงบประมาณ 
2559 ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ประกาศเรื่องน าร่องการจัดตั้งกลุ่มงานการศึกษา
พิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียน รวม) ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และมี
เป้าหมายขยายให้ครบทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้การ ด าเนินงานและการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมถึงมีความคล่องตัวในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีแนวทาง 3 ประการ คือ  1) เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน 2) จัดให้กับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนอย่าง ทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3)จัดให้มีรูปแบบ และนวัตกรรมความร่วมมือจาก
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ทุกภาคส่วนมุ่งสู่ความเป็นสากล และ ขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือไปสู่ความส าเร็จ รวมทั้งมีกลไกและ
ระบบในการขับเคลื่อนจากทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดย กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษา 9 ประเภท ดังนั้น ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ และ
พัฒนาโรงเรียนที่จัดการ เรียนรวมให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือให้สามารถบริการนักเรียน
พิการที่เข้าเรียนได้อย่างมี คุณภาพต่อไป  
 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนปฐมวัยให้ได้มาตรฐานตาม

แนวคิดของนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนเลือกใช้ 
     2.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาในด้าน 
          1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
          2) การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
          3) การนิเทศภายในโรงเรียน 
     2.2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการปรับห้องเรียนปฐมวัยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย 
     2.2.4 เพ่ือนิเทศสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถน าแนวคิดการจัดประสบการณ์การศึกษา

ปฐมวัยตามนวัตกรรมที่ตรงบริบทของโรงเรียนลงสู่ห้องเรียนจริงได้อย่างมีคุณภาพ  
   2.2.5 เพ่ือทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้   
   2.5.6 เพ่ือพัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 2 
   2.5.7 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ 
      2.5.8 เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการ

พัฒนาการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวย    
ความสะดวกเพ่ือเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพ     
เพ่ือพ่ึงตนเองได้  
          2.5.9 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม กับสภาพความพิการในแต่ละประเภท เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรม Best practice และ แหล่งเรียนรู้ (Resource Center) ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอน
และการวัดผลเด็กพิการ ฯลฯ  

2.5.10 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเข้าสู่มาตรฐานการเรียนรวม และ 
จัดระบบประกันคุณภาพ ทางการศึกษาท้ังการบริหารจัดการ คุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน  

2.5.11 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนา สมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  
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2.5.12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน เพื่อ
ส่งเสริมการท างานร่วมกัน ของทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น เป็นเครือข่ายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
  2.3  เป้ำหมำย 

   2.3.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  จ านวน  143  โรงเรียน   

   2.3.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1    

   2.2.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้ผู้เรียน มีทักษะ 3R 8C และทักษะด้านอาชีพ 
               2.3.4 ครู ได้รับการพัฒนาส่งเสริม ด้านการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน มีทักษะ 3R 8C 
          2.3.5 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 

          2.3.6 นักเรียนพิการในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม 135 โรงเรียน จ านวน 2,500 
คน ได้รับสิทธิและ โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก า  

2.3.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการ 
พัฒนาอย่างทั่วถึง ในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการ  
   2.3.8 โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม 135 โรงเรียน สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการใน
รูปแบบ ที่เหมาะสม และมีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 3. โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้หน่วยบริการ 
สนับสนุนและ ช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (Student Support Services Unit: SSS) 
ส าหรับนักเรียนพิการ เรียนรวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
2) ห้องเรียนปฐมวัยได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
3) ครูส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการเล่น จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณา 

การที่หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจ สถานการณ์ และบริบทของเด็ก 
        4) ผู้เรียนทุกคน ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ 

5) ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
6) จ านวนร้อยละของเด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือส่งเสริมให้รับ 

การศึกษาเต็มศักยภาพ จ าแนกตามประเภทความพิการ 
         7) จ านวนร้อยละของครูที่จัดท าแผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

( Individualized  Education  Program :  IEP ) 
2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้พัฒนาตนเอง ปรับบทบาทครูผู้สอน 
2) ห้องเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
3) เด็กได้รับการส่งเสริม การพัฒนา และการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาปฐมวัย และมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        4) ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัดและสนใจ 
        5) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง 
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                      6) โรงเรียนจัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ 
                      7) ครูผู้สอนมีผลการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
( Individualized  Education  Program :  IEP ) 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 
    1) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่น เขต 1  จ านวน  143  โรงเรียน   
   2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1  ได้รับการนิเทศพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูตามนวัตกรรม  

3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระฯ เป็นไปตามเกณฑ์ 
   4)  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   5) ระดับความส าเร็จของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันปัญหาทางสังคมให้กับผู้เรียน 
   6) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาระดับสมรรถนะตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   7) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสังเกตการณการเรียนการ
สอนและนิเทศการสอนในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
   8) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
น าเสนอตอผูเกี่ยวของ อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   9) ข้อมูลระบบสารสนเทศ SET แสดงจ านวนนักเรียนพิการ 
   10) ข้อมูลระบบ IEP Online การขอรับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ฯ 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
    1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามนวัตกรรม ได้มาตรฐาน

ตามนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    2) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีห้องเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

   3) เด็กมีพัฒนาการในช่วงวัยทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างสมวัย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

4) ผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาส่งเสริม ให้มี
คุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร มีทักษะ 3R 8C  มีทักษะชีวิตที่หลากหลาย 

4) ครูได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ 
เชิงรุก 

6)เด็กพิการเรียนรวมได้รับการประเมินแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
( Individualized  Education  Program :  IEP ) 

 7) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง ในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการ  
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   2.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.6.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยปรับเปลี่ยนบทบาท จากครูผู้สอนมาเป็นครูผู้คอยชี้แนะ 
อ านวยความสะดวก จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญตามความสนใจ 
สถานการณ์ บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก 

  2.6.2 เด็กมีพัฒนาการในช่วงวัยทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา อย่างสมวัย มีคุณค่า มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเป็นเด็กท่ีคิดเป็น มีเหตุมีผล และ
รู้จักก ากับตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  2.6.3 เด็กมีคุณลักษณะมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และ
สามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 
   2.6.4 สถานศึกษามีห้องเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
   2.6.5 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  2.6.6 สถานศึกษาสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมผ่านระบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ  (PLC : Professional Learning Community) 

  2.6.7 โรงเรียนได้รับการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา  
  2.6.8ครูได้รับการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในสาระการเรียนรู้ที่

รับผิดชอบ 
  2.6.9 ผู้เรียน เป็นบุคลแห่งการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติทักษะอาชีพที่เป็นท้องถิ่นของตนได้ 

2.6.10 นักเรียนพิการในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในสังกัด จ านวน 135 
โรงเรียน นักเรียน 2,500 คน ได้รับสิทธิและ โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  

2.6.11 และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนา 
อย่างทั่วถึง ในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการ  

2.6.12 โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและโรงเรียน สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็ก
พิการ ในรูปแบบ ที่เหมาะสม และมีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ได้รับการพัฒนาให้หน่วยบริการ 
สนับสนุนและ ช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (Student Support Services Unit: 
SSS) ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงท่ีรับเด็กพิการเข้า
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ครูผู้สอน 
  2.7.2 เด็กปฐมวัย 
  2.7.3 ผู้บริหาร 
  2.7.4 สถานศึกษา 
  2.7.5 ศึกษานิเทศก์ 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีงบประมาณ 2564  
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
 กิจกรรมในโครงกำร “พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และ

กำรศึกษำพิเศษ”มีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณดังนี้ 
    กิจกรรมที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย         ใช้งบประมำณ 45,000   บำท 
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    กิจกรรมที่ 2 พัฒนำโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ    ใช้งบประมำณ 22,000 บำท 
    กิจกรรมที่ 3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำเรยีนรวม   ใช้งบประมำณ 25,000 บำท 

         รวมงบประมำณ 92,000.- บำท (เก้ำหม่ืนสองพันบำทถ้วน)       
รำยละเอียดแต่ละกิจกรรมดังนี้ 
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย  ใช้งบประมำณ 45,000  บำท (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
 

   แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

จัดท ำโครงกำร/แผนกำรนิเทศ 
1. ระยะที่ 1 : ศึกษำต้นทุน 
    * กิจกรรม 
 - นิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 
 - นิเทศส ารวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการพัฒนา 
 - จัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

2. ระยะที่ 2 : ร่วมหุ้นพัฒนำ 
   * กิจกรรม 
- นิเทศเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การศึกษา
ปฐมวัยตามนวัตกรรมที่โรงเรียนเลือก (โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย)  
- พัฒนาครู : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะเด็กปฐมวัยและการผลิตสื่อ-การใช้สื่อ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มค่าอาหารกลางวันต่อวัน  
เป็นเงิน 27,000 บาท 
*กลุ่มเป้าหมายครูปฐมวัยจ านวน 180 คน       
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน               
 (180x150x1=27,000 บาท)      
- ค่าวัสดุ ฝึกในการอบรม เป็นเงิน 18,000 บาท 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

45,000 
 
 
 

 

 
 
- 
 
- 
 

 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

45,000 
 
 

- 
 

4. ระยะที่ 3 : เพิ่มมูลค่ำผลผลิต 
4.1 กำรประเมินและมอบเกียรติบัตร 
- ประเมินห้องเรียนคุณภาพปฐมวัย 
- ประเมิน Best Practice 
- ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
4.2 กำรสะท้อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- กิจกรรม Open Class 

 
 
 
- 
 

 

 
 
 
- 
 

 

 
 
 

- 
 

 

 
 
 
- 
 

 

 
 
 
- 
 

 

5. สรุปรำยงำนโครงกำร - - - - - 
รวม - 45,000 - - 45,000 
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนำโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ใช้งบประมำณ 22,000 บำท (สองหมื่นสองพันบำทถ้วน) 
  

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ
เรื่ องทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  
-ผู้บริหารสถานศึกษา 
-ครูวิชาการ 
-ครูที่สอนสาระหลักทุกคน 
โดยกำรประชุมออนไลน์ 

- - - - - 

1.เพ่ือทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการ
เรียนรู้  

- - - - บูรณาการกับ
งานหลักสูตร 

2. ครู ได้รับการพัฒนาส่งเสริม ด้าน
การจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน มีทักษะ 
3R 8C 
2.1อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 
44 คนและผู้รับผิดชอบจ านวน 4 คน  
1) การจัดการเรียนการสอนตามแนว 
PISA ครูสาระวิทย์ 
 และคณิตฯ 
2) การพัฒนาครูสาระ
ภาษาตา่งประเทศ เรื่อง CLT 
3) การพัฒนาครูเร่ืองการจัดการ
เรียนรู้ความเป็นอัตลักษณ์ของทอ้งถิ่น 
/ทักษะอาชพี 
ครูจ านวน 44 คน คณะเจ้าหนา้ที่ 5 
คนรวม 49 คน เวลา 1 วัน  
-ค่าอาหารว่างเคร่ืองดื่มและอาหาร
กลางวัน (150 *1*49=7,350) 
รวมเป็นเงิน 7,350 บาท 
-ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 600 บาท  
(2*600 =1,200) 
 เป็นเงิน 1,200 บาท 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 5,250 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,350 
 
 

1,200 
5,250 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,350 
 
 

1,200 
5,250 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

3. ค่ายทักษะอาชีพส าหรับครู และ
ผู้เรียน จ านวน 70 คน 
-ค่าอาหารว่างฯและอาหารกลางวัน 
70 คน*150บาท รวมเป็นเงิน 
7,000 บาท 
-ค่าวิทยากร 2 คนๆละ 600 บาท  
2 คน*600 บาท เป็นเงิน 1,200 
บาท 

-  
- 

7,000 
 
 
 
 
 

1,200 
 

- 7,000 
 
 
 
 
 

1,200 
 

4.นิ เทศติดตามโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

- - - - ใช้งบนิเทศฯ 

5. สรุปรายงาน - - - - - 
รวม 22,000.-บำท (สองหม่ืนสองพันบำทถ้วน) 

 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม ใช้งบประมำณ 25,000 บำท 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่1 บริหารจัดการเรียนรวม
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ 
 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน  เป็นเงิน 4,305 บาท 
*กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ อ า นวยการ โ ร ง เ รี ยน ในสั งกั ด 
จ านวน 123 คน 
ระยะเวลาการประชุม ครึ่งวัน 
(08.00-12-1.30 น.  
(123x35x1=4,305) 
..........................................................  
2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูพ่ีเลี้ยง 

  
4,305 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20,700 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน  เป็นเงิน 19,500  บาท 
-  ค่าวิทยากรเหมาจ่ าย เป็นเงิน 
1,200 บาท 
รวมทั้งสิ้น 20,700 บำท 
*กลุ่มเป้าหมาย 
ครูพ่ีเลี้ยงและครูที่รับผิดชอบ จ านวน 
130 คน 
ระยะเวลาการประชุม 1 วัน 
(130x150x1=19,500) 
วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ   
จ านวน 2 คน  
(600x2=1,200) 
3. กิจกรรมประชุม ครู ออนไลน์  
(2 วันการพัฒนาครูตามหลักสูตร 3 
วัน ประชุมพบกันไปแล้ว  1 วัน            
จึงประชุมออนไลน์อีก 2 วัน ) 
................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนให้มีการวิจัย
ทางการศึกษาพิเศษเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาเรี ยนรวมให้ มี
คุณภาพประชุมนักวิจัย 2 ครั้ง (ก่อน
ท าวิจัย  และปิดเล่มวิจัย)  

   - 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน 

ใช้งบนิเทศ 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผล 
ประชุมคณะกรรมการฯจ านวน    10
คน  

- 

รวม 25,025  (สองหม่ืนยี่สิบห้ำบำทถ้วน) 
ขอเบิกเพียง 25,000 บำท (สองหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 

 
************************************* 
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5) โครงกำร “พัฒนำศักยภำพครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดท ำนวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล  กำรวัดและประเมินผล เพือ่ให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถทำงพหุ
ปัญญำและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา นายประสงค์ บุญมา นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ 
                          นางสาวชนกกานต์ ตุไตลา  นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง  นางกรรณิการ์ ปานนี้                                   
                          และนายวุฒิชาติ  ศรีสังข์  โทรศัพท์ 0885628059                           
           E-mail keeratiwit99@gmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  
                          การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง  
และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
                     √    การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
                                     ครูสามารถเชื่อมโยงหลักสูตรสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้   จัดท านวัตกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างและใช้เครื่องมือวัดประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนมีพหุปัญญาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2564-2565 
                          1) ด้านความปลอดภัย     
                          2) ด้านโอกาส  
                   √     3) ด้านคุณภาพ             
                   √     4) ด้านประสิทธิภาพ 
          
            3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                   √    ตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS) ปี 
พ.ศ.2563 

นโยบายที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 8 จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
                         นโยบายที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
 



๑๗๘ 

 

นโยบายที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 17 ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 

           นโยบายที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         นโยบายที่ 6 ตัวชี้วัด 36 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
ส่วนกลางน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
ทั้งระบบ 
                         ตัวชี้วัด 39  สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
วิชาการ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางด้านการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
  
                   √    มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2563 
                         มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 (3.2) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
                         ITA ประเด็นการประเมิน  
                   √    KRS ปี พ.ศ. 2563  
                         ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
                   √    นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด  3  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 

    ตัวชีว้ัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  

    ตัวชีว้ัดที่ 17 ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาวิทยาการค านวณ (Coding)                     
    ตัวชีว้ัดที่ 27 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้

หรือเป็นเครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ 
    ตัวชีว้ัดที่ 28 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการสร้าง

อาชีพ 
               นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด  -                            
 
                             

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

                     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้         
ได้เน้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยการปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดการเรียนรู้  มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ฐานความรู้และระบบการคิดในลักษณะสห
วิทยาการ ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
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ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  ได้เน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา    โดยพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่     
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
                     จากนโยบายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถเชื่อมโยง
หลักสูตรสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถพัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   และมีการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร มี
ความสามารถทาง 
พหุปัญญาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    

 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
        2.2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการเชื่อมโยงหลักสูตรสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้       

การจัดท านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนมีความสามารถทางพหุปัญญาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

        2.2.3 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์  

   2.2.4 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ในอนาคต  
  2.2.5 เพ่ือขับเคลื่อนครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ให้ใช้งาน DEEP ระดับ
โรงเรียน เพือ่พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
                 2.2.6 ครูผู้ที่รับผิดชอบระบบงานทะเบียน (School MIS) มีความรู้ความเข้าใจการจัดท า
ข้อมูลในระบบงานทะเบียน (School MIS) 
                 2.2.7 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง มีการรายงานข้อมูลด้านการจบการศึกษาของผู้เรียนใน
ระบบงานทะเบียน (School MIS)  อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและตามก าหนดเวลา  
   2.3  เป้ำหมำย 

      2.3.1 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

  2.3.2  ครูต้นแบบวิชาวิทยาการค านวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 46 โรงเรียน  
  2.3.3  ครูสาระเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 

         2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                            1) ครูสามารถเชื่อมโยงหลักสูตรสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดท านวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล การวัดและประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถทางพหุปัญญาและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
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     2) ครูต้นแบบวิชาวิทยาการค านวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 46 
โรงเรียน มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ 3R8C 

     3) ครูสาระเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสมรรถนะใน
การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

                          4)  ครูผู้ที่รับผิดชอบระบบงานทะเบียน (School MIS) มีความรู้ความเข้าใจการ
จัดท าข้อมูลในระบบงานทะเบียน (School MIS) 

                2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                                1) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถทางพหุปัญญาและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  
        2) ครูต้นแบบวิทยาการค านวณ จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของผู้ เ รี ยนให้บรรลุตามนโยบายของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                                4) สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดท าข้อมูลในระบบงานทะเบียน (School MIS)    
ที่เป็นปัจจุบัน 

     2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 
                   ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถเชื่อมโยงหลักสูตรสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้  จัดท า
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดและประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถทางพหุปัญญาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

            2.5.2  เชิงคุณภำพ 
    ครูผู้สอนสามารถเชื่อมโยงหลักสูตรสู่จัดการกระบวนการเรียนรู้ จัดท านวัตกรรม 

การวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) ได้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางพหุปัญญาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

    2) ครูสาระเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 
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    3) โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแกนน า มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาการค านวณ สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                 4) สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดท าข้อมูลในระบบงานทะเบียน (School MIS) ที่เป็นปัจจุบัน 
 

  2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         2.7.1 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
                2.7.2 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
                2.7.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  ธันวาคม 2563  - กันยายน 2564 
2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

      วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   (90,000 + 39,500 + 23,000 = 152,500บำท)              
(หนึ่งแสนห้ำหม่ืนสองพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

 
2.9.1 กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพครูในกำรเชื่อมโยงหลักสูตรสู่จัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้  
กำรจัดท ำนวัตกรรม และกำรวัดประเมินผล 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. ศึกษำสภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครู สพป.ขอนแก่นเขต 1 

ธันวาคม 
2563 

    

2. วำงแผนกำรพัฒนำ  
  2.1 ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมและนวัตกรรมต้นแบบ ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การจัดท าวัตกรรม 
และการวัดประเมินผล ประกอบด้วย
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 21 คน และครูผู้สอน 
6 คน  รวม 27 คน  
   1) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     27คนx150บาทx2วัน=8,100 บาท 
   2) ค่าพาหนะเดินทางส าหรับครูซึ่งเป็น
คณะท างาน 
     6คนx200บาทx2วัน=2,400 บาท  
  2.2 ประสานงานกับสถานศึกษา  
 

 
 
 

 
มีนาคม 
2564 

(10,500) 

 
 
  

 
 
  

 
10,500 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

3. อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครู
ในกำรเชื่อมโยงหลักสูตรสู่จัดกำร
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดท ำนวัตกรรม 
และกำรวัดประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนมี 
ควำมสำมำรถทำงพหุปัญญำและทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
     21คนx600บาท=12,600 บาท    
     
  2) ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   
   (ครู153คน+ศน.21คน)x150บาทx2
วัน=52,200บาท   
  3.2 ค่าเอกสารการอบรม และวัสดุ 
อุปกรณ์     3,000 บาท  

 
 
  
 
  
 
 
  

 
 
  
 

  
 
 
  

 

 
  
 

พฤษภาคม 
2564 

(67,800) 
  
 
  
 

 
  

 
 
  
 
  
 
 
  

 
67,800 

  
 
 
  

 

4. นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครู 
    4.1 ครูวิชาการขยายผลการพัฒนา
ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน 
    4.2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน    
การสอนของครู 

  
 
 
  

พฤษภาคม  
-มิถุนายน
2564 

กรกฎาคม  
-สิงหาคม 
2564 

  

5. กำรประกวดนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ได้แก่ 
  1) นวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถ
ทางพหุปัญญา  2) นวัตกรรม 
การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21  โดยมี 3 ระดับชั้น ได้แก่ 
ชั้น ป.1-3  ชัน้ ป.4-6 ชัน้ ม.1-3 
    5.1 ครูส่งผลงานนวัตกรรม(เอกสารและคลิป
VDO)  
    5.2 คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ประชุม
ตัดสินผลงาน 
    5.3 มอบเกียรติบัตร  
รายละเอียดดังนี ้
  1) ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดื่มประชุม
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน  
2 วัน (กรรมการพิจารณา 2 นวัตกรรม โดย

      สิงหาคม 
2564  

(11,700) 

 11,700 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

นวัตกรรมละ 3 ชุด ชุดละ 3 คน รวม 18คน) 
   18คนx150บาทx2วนั=5,400 บาท 
 2) ค่าพาหนะเดินทางส าหรับครูที่เป็น
กรรมการ 
   6คนx200x2วัน=2,400 บาท   
 3) ค่าวัสดุ(กรอบเกียรติบัตร และกระดาษ
เกียรติบัตร)  3,900 บาท 
6.  ประชุมสะท้อนผลกำรพัฒนำ 
และสรุปรำยงำนโครงกำร 

      กันยายน 
2564  

  

รวม  11,700 67,800  90,000 
2.9.2 กิจกรรมกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. การประชุมปฏิบัติการคณะท างานเพื่อ
เตรียมการและวางแผนการพัฒนาฯ - - - - - 

2. อบรมครู  
2.1 หลักสูตร การสรา้งเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
ส าหรับครู ป.4-ม.3 ร.ร.คุณภาพประจ าต าบล, 
ขยายโอกาสฯ, คุณภาพของชุมชน  
จ านวน 60 ร.ร. 
   1) ค่าอาหารและอาหารวา่งฯ ของครูและ
กรรมการ (75คน*150บาท*1วัน = 11,250)   
   2) ค่าตอบแทนวทิยากร 3คน*1วัน*300บาท 
เป็นเงิน 900 บาท   - 1.3 ค่าวัสดุ 6,850 บาท  
รวมทั้งสิ้น  19,000 บาท  

- 19,000 - - 19,000 

2.2 หลักสูตร การพฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ในศตวรรษ 
ที่ 21 ส าหรับครูต้นแบบวิทยาการค านวณ  
โดยอบรมแบบ Face to Face และ online 
   1) ค่าอาหารและอาหารวา่งฯ (46คน*150
บาท*1วัน = 6,900)    
   2) ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน (เหมาจ่าย)  
เป็นเงิน 3,600 บาทรวมทั้งสิน้ 10,500 บาท 

- 
 
 
 
 

10,500 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

10,500 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

2.3 หลักสูตร ส่งเสริมการการใช้งาน DEEP 

ระดับโรงเรียน (online) 
    1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน (เหมาจ่าย)  
เป็นเงิน 4,710 บาท  

- 4,710 - - 4,710 

3. ประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนครูต้นแบบวิชาวิทยาการค านวณ 

- - - - - 

4. นิเทศ ติดตามฯ การจัดการเรียน 
การสอนครูต้นแบบวิชาวิทยาการค านวณ 

- - - - - 

5. กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกิจกรรมการเรียน 
การสอนวิทยาการค านวณ 
   5.1. ค่าอาหารและอาหารว่างฯ (46คน*
115บาท*1วัน = 5,290)    

- - - 5,290 5,290 

6. สรุปผล รายงานผลการด าเนินงาน on web - - - - - 
รวม - 34,210 - 5,290 39,500 

 
2.9.3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนระบบงำนทะเบียน 
(School MIS) 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการ
ด าเนินงานระบบงานทะเบียน 
(School MIS) ตัวแทนกลุ่ม
เครือข่าย กลุ่มละ 1 สถานศึกษา  
     - ค่าวิทยากร   6,000  บาท                                   
    - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน คนละ 100 บาท 
จ านวน 40 คน   6,000  บาท  
   - ค่าเอกสารและวัสดุต่าง ๆ 

5,000  บาท     

- - 17,000 - 17,000 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

 กิจกรรมที่ 2  วิเคราะห์สรุป 
จัดท ารายงาน 
- ค่าวัสดุ  2,000 บาท 
- ค่าท างานนอกเวลา  3,000 

บาท 
- ค่าจัดท ารายงาน  1,500 บาท 

   6,000 6,000 

รวม - - 17,000 6,500 23,000 
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6) โครงกำร “กำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ” 
กลุ่มรับผิดชอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์  โทรศัพท์. 081-7684593 
โทรสาร  043 - 236530  E-mail  pook_kku@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากร
มนุษย์ 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                      การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ            
ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     
                        ด้านโอกาส 
                    ด้านคุณภาพ 
                    ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)         
ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด.................................................................................................................... ......... 
                     มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  .............................................................................................................  
                         ITA ประเด็นการประเมิน ..................................................................................  
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด...............................................................................  
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด...................................................................................... 

              นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2563 

                         ตัวชี้วัด.....................................................................................  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและ
เหตุผล 
  

  นโยบายการศึกษาจากแผนการศึกษาระดับชาติ (2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิต และ
พัฒนาก าลังคน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มี
เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัย โดยก าหนดให้สถานศึกษาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการ เรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความรอบรู้และใช้การวิจัย เป็นส่วน หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นครูในยุค
ปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถท าวิจัยได้  และสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายให้มีการวิจัยเพื่อด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเน้น 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวิจัยใน
ชั้นเรียน อันจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) มีการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริง (Active Learning) คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์  

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง น ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ในการท า
วิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็ง 
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนการสอน ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ที่จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ สิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู้สอนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และ 
จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน  
           จากผลในการด าเนินการนิเทศ ติดตามท่ีผ่านมาพบว่า โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 ไม่สามารถ
ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนให้น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นในปี
การศึกษา 2564 นี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการวิจัย   
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหา การเรียน
และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเพ่ือให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  

2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่ผู้บริหารโรงเรียน ในการบริหารจัดการ
การศึกษา 

   2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถน าการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้ (Action Research) 
  2.3  เป้ำหมำย 
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

        1) ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมพัฒนา และน ากระบวนการวิจัยมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน  

    2) นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามศักยภาพมากขึ้น 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

5) ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) นักเรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตร 
7) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  2.5.1 เชิงปริมำณ  

1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
มีการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยกระบวนการวิจัย  

2) โรงเรียนในสังกัด มีผลงานการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
2.5.2 เชิงคุณภำพ  

1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน  

2) ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนและวิชาชีพ  
3) นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามศักยภาพมากขึ้น 

   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรม และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  2.6.2 นักเรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตร 

   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
2.7.2 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร มกราคม – กันยายน 2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
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       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร   20,000   บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. จัดท าคู่มือการวิจัยในชั้นเรียน      
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ส่งเสริมการท าวิจัยในชัน้เรียน
จัดหา/ท า สื่อ นวัตกรรม คู่มือ คลิป 
VDO /Power point เอกสาร 
ตัวอย่างแนวทางการวิจยัให้กับครู
แกนน าที่เข้าร่วมพฒันากลุ่มเครือข่าย
ฯละ 4 คน รวมจ านวน 40 คน และ
คณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯจ านวน 10 คน   
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม และอาหาร
กลางวัน จ านวน 2 วนั จ านวน 100 
คน  (50 คน150 บาท X 2 วัน ) 
= 15,000 บาท                             
- ค่าวัสดุ = 2,000 บาท 
- ค่าวิทยากร 

 17,000    

3. การประชุมเชิงปฏบิัติการ (แกนน า
ขยายผลในกลุ่มเครือข่ายฯในสังกัด) 
- ครูแกนน าของกลุ่มเครือข่ายฯ 
- ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มเครือข่ายฯ 

  ใช้งบประมาณ
จากกลุ่ม
เครือข่ายฯ 

  

4. นิเทศ ติดตาม เก็บข้อมูล
ภาคสนาม 
- ครูแกนน าของกลุ่มเครือข่ายฯ 
- ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มเครือข่ายฯ 

   ใช้งบประมาณ
จากงบนิเทศ

บูรณาการ 

 

5. แสดงผลงาน และน าเสนอ
ผลงานวิจัยแลกเปลี่ยน เรียนรู้  
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน จ านวน 1 วัน 
จ านวน 70 คน  (70 คน150 
บาทX1 วัน )                                         
- ค่าเกียรติบตัร  (3,000 บาท)                                 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลอืก  

(5 คน500 บาท = 2,500 )        
- ค่าวัสดุ      (2,000 บาท)                                                                                     

   ใช้งบประมาณ
จากโครงการ
แข่งขันศิลป- 
หัตกรรม
นักเรียน 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

 6. มอบเกียรติบัตร รางวัล
ผลงานวิจัยดีเด่น 

     

7. สรุปผลการด าเนินการ 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน จ านวน 1 วัน 
จ านวน 10 คน  (10 คน150 
บาทX2 วัน )                                          

   3,000  

8. เผยแพร่ผลงานวิจัย      
รวม     20,000 
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                                        7. กลุม่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

    1) โครงกำร “สร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน” 
กลุ่มรับผิดชอบ  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ติดต่อประสานงาน นางปุณิกา  กิตติภูมิ (contact person) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   โทรศัพท์ 088-5715676 
โทรสาร 043-236530   E-mail : poonika2506@gmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ...................................................... 
เลือก  ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ             
ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 
             ด้านความปลอดภัย 
                 ด้านโอกาส 
                 ด้านคุณภาพ 
                 ด้านประสิทธิภาพ 
            3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
            ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS)                ปี 
พ.ศ.2563 
                ตัวชี้วัด 26, 27, 28 , 29  
                 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ.2560 
                ประเด็น.......................................................................... ........................................................ 

       ITA ประเด็นการประเมิน....................................................................................................... 
             KRS ปี พ.ศ.2563 ตัวชี้วัด 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ,  
                 การลดและคัดและขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ, การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ 

       นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2563 
 ตัวชี้วัด....................................................................................................................................... 
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        นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2563 
        ตัวชี้วัด............................................................. .......................................................................... 

 ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

ในสภาพปัจจุบัน  ปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ 
ประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้องและยัง
ขยายองค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและมีอุปสรรค
ปัญหา ดังนั้น  การให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการได้ด าเนินกิจกรรมด้านการ
ผลิตและบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสาธารณชนทั่วไป และเปิดกว้างการรับรู้ในการพัฒนาสู่การเมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจหลักในการสร้างประชากรหรือคนที่มี
คุณภาพจากการศึกษาให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโต
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 
เพ่ือเน้นและให้ความส าคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคให้ค านึงถึงทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ
และมีจิตสาธารณะ สู่ที่บ้านและชุมชนจึงมีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ขับเคลื่อนแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางให้ประสบความส าเร็จ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้ด าเนินการด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินการตาม
นโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
น าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ย
และยาฆ่าแมลง การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริม
คัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  การบูรณาการเรื่องการจัดการคัดแยกขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนได้
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน  เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน 
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินการตามนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและ
สร้างจิตส านึกการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. เพื่อการลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงาน 

3. เพื่อลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและ
ชุมชน  
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4. การบูรณาการเรื่องการจัดการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  

5. นักเรียน โรงเรียน ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 เป้ำหมำยโครงกำร 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต 1 จ านวน 153 โรงเรียน  
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นักเรียน ครู ชุมชน 

ผู้ปกครอง ได้น าความรู้มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงเรียนขยาย
โอกาสที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้การลดใช้พลังงานด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการได้เป็นผลส าเร็จ
และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน และชุมชน และ สพป.ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้การมีสมรรถนะ  และผลิต
สื่อการเรียนการสอนตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ  ขยะพลาสติก การ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนและชุมชน รวมถึงการผลิตและคัดเลือกผลงานของโรงเรียนที่ควรแก่การ
เผยแพร่ขยายผล 
    
2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมำณ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต 1 จ านวน 

156 โรงเรียน   
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง ได้
น าความรู้มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงเรียนขยายโอกาสที่ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้การลดใช้พลังงานด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการได้เป็นผลส าเร็จและน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน และชุมชน และขยายผลให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกกลุ่ม 

2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ          
 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้การมีสมรรถนะ  

และผลิตสื่อการตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ  ขยะพลาสติก การ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนและชุมชน รวมถึงการผลิตและคัดเลือกผลงานของโรงเรียนที่ควรแก่การ
เผยแพร่ขยายผล 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
               ทุกโรงเรียนในสังกัด 

2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  25  มิถุนายน  2564 
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2.9 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  30,900  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ รวม 
ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

 

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
ด าเนินการอบรมครูผู้รับผิดชอบ 
เรื่องสิ่งแวดล้อม จ านวน 153 
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน เจ้าหน้าที่จัด
อบรม 22 คน ๆ ละ 150 บาท 

         26,250 
 

 
 

-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
จากส านักงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมขอนแก่น 1 คน 6 ชม. 
ๆ ละ 600 บาท 

   3,600 
 

 

ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
คณะกรรมการพิจารณา ร.ร.
ต้นแบบ ตามโครงการฯ ตาม
โครงการฯ 7 คน ๆ ละ 150 บาท 

   1,050 
 

 

รวม 30,900 
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2) โครงกำร “เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก                   

ปีการศึกษา 2564” 
กลุ่มรับผิดชอบ      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นางสาวละออ  ชัยภูมิ        
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประภาภรณ์ ภูขาว  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศและนางสาวละออ  ชัยภูมิ        
โทรศัพท์   911615554    โทรสาร..................................  E-mail : misslaor@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ..................................................... .... 
เลือก  ประเด็น   √     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้เป้าหมายคนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง         
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพ่ิมขึ้น 
ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต   (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมาย
อย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2564-2565 
                        ด้านความปลอดภัย 
                   √    ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผลส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                        ตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติการราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ARS)     
ปี พ.ศ.2563 
                        ตัวชีว้ัด............................................................................................... 
                   √    มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560   
      ประเด็นการพิจารณาท่ี 3  การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานฯ 
                        ITA ประเด็นการประเมิน ……………………………………………………… 
                        KRS  ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด ...........................................................................  
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด...............................................................................................  
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      นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                
ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด................................................................................... 
 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้มีอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และ
การสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กร
วิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อม
ได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐและมาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความ
คุ้มครองเท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 12 ที่ก าหนดว่า
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง     

          2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามมาตรา 12 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545    
   2.2.2เพื่อสร้างความเข้าใจส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษา

ทางเลือก 
  2.2.3เพ่ือพัฒนายกระดับความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษา
ทางเลือก  
   2.3 เป้ำหมำย 

   2.3.1 ผู้เรียนและบ้านเรียนที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือกทุกคน  
           2.3.2 ศูนย์การเรียน ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 
             2.3.3 บ้านเรียนหรือศูนย์การเรียนได้รับการส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ หลากหลาย 

สนองต่อความต้องการและศักยภาพผู้เรียน 
      2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
4) มีนักเรียนและบ้านเรียนที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 
5) ศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
                               นักเรียน บ้านเรียนและศูนย์การเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและการจัดการศึกษาที่ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน  
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   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 

                            ผู้เรียนในบ้านเรียนและศูนย์การเรียนทุกคน 
     2.5.2 เชิงคุณภำพ 
                        ผู้เรียน บา้นเรียน ศูนย์การเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามศักยภาพ 

ของผู้เรียน 
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีนักเรียน บ้านเรียน ศูนย์การเรียน ที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนา
และความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน 
   2.7กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
  2.7.2 หนว่ยงานของรัฐ  เอกชน  

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 2.9แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
   วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 8,090 บำท  (งบเขตฯ)  

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จั ด ก า รศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ า น ต า ม
อัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 

     

2.ประชุ มคณะกรรมกา ร เ พ่ื อ
เตรียมการนิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ศูนย์การ
เรียน  (10*35 =350) 
-ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม  1 0  * 1 0 0  
=1,000 

 1,350   1,350 

3.คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของบ้านเรียน/ศูนย์การเรียน 
-ค่ำพำหนะ 10 คน*200*3 วัน 

  6,000  6,000 

4.จัดท าเอกสารการนิเทศ ติดตาม 
การจั ดการศึ กษาและสรุ ปผล 
รายงาน 

   740 740 

รวม  1,350 6,000 740 8,090 
 
 



๑๙๘ 

 

ก ำหนดกำรด ำเนินงำน 
โครงกำร “เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก  ปีการศึกษา 2564” 

 
กิจกรรม ก ำหนดเวลำ 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ มค. 2564 
2.การยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีละ 2 ครั้ง 
  1) กลุ่มส่งเสริมฯ ประเมินความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์ใน
การจัดการศึกษา  
  2) กลุ่มส่งเสริมฯ ให้ค าแนะน าและรายละเอียดในการเตรียมการเพ่ือ
ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  3) คณะกรรมการกลุ่มนิเทศ และกลุ่มส่งเสริม ให้ค าปรึกษาแนะน าที่
เหมาะสม การส่งเสริมคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้  
  4) ผู้ประสงค์ขอจัดฯ ส่งแบบยื่นความประสงค์พร้อมแผนการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวและเอกสารประกอบ 
  5) คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนการจัดการศึกษา 

ครั้งที่  1 เดือนมกราคม  
ครั้งที่  2 เดือนมิถุนายน 

3.การยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
  1) บ้านเรียนยื่นค าร้องขออนุญาตเปิดฯ พร้อมแผนการจัดการศึกษาที่
ได้รับการตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและเอกสารประกอบตามที่
ก าหนด 
  2) กลุ่มส่งเสริมฯ ตรวจสอบเอกสาร 
  3) ส่งเอกสารเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เพื่อ
พิจารณาอนุญาตการเปิดฯ  

ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม  

4.คณะกรรมการ การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   ตุลาคม 
5.การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดย 
    -เขตพ้ืนที่ฯ ประเมินตรวจยืนยันผลการเรียน โดย สังเกต สัมภาษณ์ 
แฟ้มสะสมผลงาน  ร่องรอยหลักฐานและประเมินสภาพจริงผู้เรียน โดย 
คณะกรรมการวิชาการฯ 

 
 
มีนาคม – เมษายน 

6.บ้านเรียนส่งรายงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  1 – 5 มีนาคม ของทุกปี 
7.สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปี  เมษายน 
8.แจ้งผลการประเมินให้บ้านเรียนทราบ เมษายน – พฤษภาคม 
9.จัดท าหลักฐานผลการศึกษา เมษายน – พฤษภาคม 
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3) โครงกำร “กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 
2564” 
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นำยชูชำติ พุทธลำ โทรศัพท์ 094-9256639 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประภาภรณ์  ภูขาว, นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ, นายชูชาติ พุทธ
ลา โทรศัพท์ 094-9256639 
โทรสาร             0-4323-6530                           E-mail cputhlar@gmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
........................................................................... 
เลือก  ประเด็น        การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และ
มีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
                           การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 1) สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน 

และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
 2) สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุ

ปัญญา 
 3) ครูและนักเรียนคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง     ตลอดชีวิต 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัด   ท่ีก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 
เลือก ประเด็น   นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ     
                   นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
                   นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                   นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                   นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                     ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)        
พ.ศ. 2563 
   ตัวชี้วัด ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือ  กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
            มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
   ประเด็น……………………………………………………………………………………………………. 
   ITA ประเด็นการเมิน………………………………………………………………………………………….. 
   KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัดที่ ........................................................................................  
   นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563  
   ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาดในการ
จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศคติท่ีถูกต้อง 
   นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2563 
   ตัวชี้วัด การสร้างเครือข่ายระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน โดย
นักจิตวิทยาในพ้ืนที่ 
                             

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

   ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561  - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนด
เป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ 
เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ด้าน
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน ส าหรับเด็กวัยเรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง และประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการต ระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่ หลากหลาย กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โดยปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ในเรื่องของระบบการ บริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน ระบบ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ และสิ่งที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ  เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง  
(Thailand Education Eco – System :  TE2S)การศึกษาที่ เข้าใจอุปทาน (Supply) และตอบโจทย์อุปสงค์ 
(Demand)  

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วน
ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561  - 2580) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา  โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ       
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(Big Rock)  ที่มีความส าคัญเร่งด่วน  และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 
2565 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยที่
จะต้องพัฒนากลไก รูปแบบ   มาตรการ  แนวทางการป้องกัน  แก้ไขปัญหา และการดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟู ด้านความ
ปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ สถานศึกษา จากภัยยาเสพติด ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ใน
การนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในฐานะเป็นหน่วยงานในขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 
จึงได้จัดท าโครงการการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ขึ้น 

2.3 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัย

ของยาเสพติด ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันภัยยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
มีภูมิคุ้มกันภัยเกี่ยวกับยาเสพติด  สามารถเป็นแกนน าในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

   2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุขให้กับนักเรียนและเยาวชน
วัยเสี่ยงด้วยหลักคูณธรรม ให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักวิธีปฏิเสธและป้องกันตนเอง เป็นคนดี มี
คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

   2.2.3 เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่และ
สามารถบูรณาการเนื้อหาในชั้นเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น 

   2.3.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาในสังกัดในการด าเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NIPA และ CATAS)  
  2.3  เป้ำหมำย 

   2.3.1 นักเรียนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สังกัด (ลูกเสือต้านยาสเพติดในสถานศึกษา) จ านวน 44 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 352  คน 
ครูจ านวน  44 คน วิทยากร 35 คน รวม  440 คน     

   2.3.2 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ค่ายทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุขด้วยหลักคุณธรรม) โรงเรียนละ 5  คน  
จ านวน  44  โรงเรียน รวม ๒๒๐ คน ครู 44 คน รวม  264  คน 

   2.3.3 ครูทุกโรงเรียนในสังกัด (การสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่)โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 156 คน และเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  10 คน รวม 166 
คน 

   2.3.4 ครูทุกโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา) โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 156 คน และเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  10 คน รวม 
166 คน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

6) ครูวิทยากรพี่เลี้ยง 1 คน และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 
จ านวน 44 โรงเรียนๆ ละ 8 คน ผ่านกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา 
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7) ครูและนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 44 โรงเรียนๆ ละ 
5 คน ผ่านกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุขด้วย
หลักคุณธรรม 

8) ครูทุกโรงเรียนในสังกัดผ่านกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัย
คุกคามรูปแบบใหม่โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 156 คน และเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน  10 คน รวม 166 คน 

9) ครูทุกโรงเรียนในสังกัดผ่านกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานข้อมูล
สารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน 
จ านวน 156 คน และเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  10 คน รวม 166 คน 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
8) นักเรียนที่เข้ารว่มกิจกรรมค่ายลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดมีทักษะใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งเป็นแกนน าในการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไม่มีหรือลดลง 

9) นักเรียนแกนน าที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการเป็นแกนน าสร้าง
ภูมคิุ้มกันป้องกันยาเสพติดและมีทักษะชีวิต รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด 
ปรับเจตคติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อนในสังคม สามารถ
ด ารงตนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

10) นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ได้ 

11) ทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดได้อย่างถูกต้องและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

3) ร้อยละ ๘๐ ของลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 

4) นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข
ด้วยหลักคุณธรรมโรงเรียนละ 5 คน จ านวน 44 โรงเรียน รวม ๒๒๐ คน ครู 
44 คน รวม  264  คน 

5) ครูทุกโรงเรียนในสังกัด (การสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัย
คุกคามรูปแบบใหม่)โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 156 คน และเจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  10 คน รวม 166 คน 

6) ครูทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 
156 คน และเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  10 คน รวม 166 คน 
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     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
8) ลูกเสือที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหา      

ยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด สามารถเป็นแกนน าและสร้างเครือข่าย
การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    

9) นักเรียนแกนน าที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการเป็นแกนน า
สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดและมีทักษะชีวิต รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกล
ยาเสพติด ปรับเจตคติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อน
ในสังคม สามารถด ารงตนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

10) ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ได้ 

11) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้องและข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 

   
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  2.6.1 ลูกเสือที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด สามารถเป็นแกนน าและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา       

  2.6.2 ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพ
ติดและอบายมุขมากยิ่งขึ้น ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักวิธีการปฏิเสธ การป้องกันตนเองดี
ขึ้น เป็นคนดี มีศีลธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

  2.6.3 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และน าความรู้
ที่ได้รับไปถ่ายทอดและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 2.6.4 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้องและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

  
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ครูพ่ีเลี้ยงและนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและนักเรียนในโรงเรียน 

  2.7.2 ครูและนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่เข้าค่ายทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุขด้วยหลัก
คุณธรรม 

  2.7.3 ครูและนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดทุกระดับชั้น 
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  2.7.4 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติดในสถานศึกษาท่ีถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  มิถุนายน - กันยายน 2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร                  373,380             บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. ลูกเสือต้านยาสเพติดใน
สถานศึกษา 

- ค่าอาหารและอาหารว่างนักเรียน 
วิทยากร ครูผู้ควบคุม และ
เจ้าหน้าที่ รวม 440 คน 440 คน 
x 65 บาท x 7 มื้อ 
(200,200บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (24,800 
บาท) 
- ค่าบ ารุงสถานที่ (10,000 บาท) 
- ค่าวัสดุฝึก (10,000 บาท) 
- ประเมิน ติดตาม การด าเนินงาน
โรงเรียนปลอดบุหรี่ 

- - 245,000          
(งบ สพฐ.- 
มิ.ย. 64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         15,000 
(งบ สพฐ.- มิ.ย. 64) 

260,000 

2.ค่ายทักษะชีวิตเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและ
อบายมุขด้วยหลักคุณธรรม 
-ค่าอาหารเหมาจ่าย (นักเรียน) ราย
หัวละ 220 บาท จ านวน 3 วัน 2 
คืน (220 x 264 คน) (58,080 
บาท) 
- ค่าวิทยากร (พระอาจารย์ 2 รูป x 
11 ชม.) (8,000 บาท) 
- ค่าพาหนะครู และเจ้าหน้าที่ (50 
คน x 300 บาท) (15,000 บาท) 
- ค่าบ ารุงสถานที่  (2,600 บาท) 
 
 
 

 

- - - 83,680 
(งบ สพฐ. -ส.ค. 64) 

83,680 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

3.การสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชน
ไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
(166 คน x 150 บาท) (24,900 
บาท) 
- ค่าวิทยากร ๒ คน (๖๐๐x๖ ชม.) 
(3,600 บาท) 
- ค่าป้ายเวที (1,200 บาท) 

- - - 29,700             
(งบ ขก 1 - ก.ค. 64). 

29,700 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาใน
สังกัดในการด าเนินงานผ่านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหายา เสพติ ด ใน
สถานศึกษา (NIPA และ CATAS) 
(บูรณาการร่วมกับโครงการอบรม 
AMSS++)  

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - - 

รวม - - 245,000 128,380 373,380 
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4) โครงกำรตลำดนัดวชิำกำรแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและมีงำนท ำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นำยชูชำติ พุทธลำ โทรศัพท์ 094-9256639 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงประภำภรณ์  ภูขำว, นำงเจษฎำภรณ์ วงษ์ทรงยศ, นำยชูชำติ พุทธ
ลำ   โทรศัพท์ 094-9256639 
โทรสาร             0-4323-6530                           E-mail cputhlar@gmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
......................................................................... 
เลือก  ประเด็น      การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                        การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 1) นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
 2) นักเรียนมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน

ความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
 อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

 3) ครูและนักเรียนคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง   ตลอดชีวิต 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ            
พ.ศ. 2563 
เลือก ประเด็น   นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ     
                   นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
                   นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                   นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                   นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ARS) พ.ศ. 2563 
   ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิ ตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้
 
            มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
   ประเด็น……………………………………………………………………………………………………. 
   ITA ประเด็นการเมิน………………………………………………………………………………………….. 
   KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัดที่ ........................................................................................  
   นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
  
   ตัวชี้วัดที่ ……………………………………………………................................. 
   นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
ปี พ.ศ. 2563 
   ตัวชี้วัด นโยบายเพิ่มสัดส่วนผูเ้รียนสายสามัญและสายอาชีพ (50:50) 
 
                            

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

   ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561  - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนด
เป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ 
เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ด้าน
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน ส าหรับเด็กวัยเรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง และประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการต ระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่ หลากหลาย กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โดยปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ในเรื่องของระบบการ บริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน ระบบ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ และสิ่งที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ  เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง  
(Thailand Education Eco – System :  TE2S)การศึกษาที่ เข้าใจอุปทาน (Supply) และตอบโจทย์อุปสงค์ 
(Demand)  

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วน
ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561  - 2580) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา  โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ      
(Big Rock)  ที่มีความส าคัญเร่งด่วน  และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 
2565 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยเฉพาะด้านโอกาสเพ่ือสร้างระบบ
ดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  รวมทั้ง
ช่วยเหลือเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน (เด็กอายุ 6 – 14 ปี) เข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ ตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ มีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และที่ส าคัญคือการให้เด็ก
ทุกคน เข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือได้ รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีความรู้ในทุกระดับ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่ จ าเป็น  น าไปสู่ การศึกษาเพ่ืออาชีพ  โดยเชื่อมโยง
ระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1 ในฐานะเป็นหน่วยงานในขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการการจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น 

               2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้

ตระหนัก และกระตือรือร้นเตรียมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความ

เข้าใจในการเลือกอาชีพ สามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท า และมีรายได้ระหว่างเรียน โดยให้เลือกอาชีพ   
ที่เหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียน 

     2.3  เป้ำหมำย 
   2.3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (เพ่ือการ 

ศึกษาต่อ)จ านวน  44 โรงเรียน จ านวน  775 คน และครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา     
ในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนละ1 คน รวม 819 คน 

 2.3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา(อาชีพเพ่ือการ
มีงานท า) จ านวน 15 โรงเรียน 2 รุ่น นักเรียนจ านวน 88 คน ครู 44 คน เจ้าหน้าที่ 11 คน รวม 143 คน 
(รุ่นที่ 1 จ านวน 8 โรงเรียน และ รุ่นที่ 2 จ านวน 7 โรงเรียน)  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

10) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 
44 โรงเรียน จ านวน  775 คน และครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 
โรงเรียนละ 1 คน รวม 819 คน ผ่านกิจกรรมจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563  มีเป้าหมายการศึกษาต่อ 

11) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จ านวน 15 โรงเรียน 2 รุ่น นกัเรียนจ านวน 88 คน ครู 44 คน เจ้าหน้าที่ 11 



๒๐๙ 

 

คน รวม 143 คน (รุ่นที่ 1 จ านวน 8 โรงเรียน และ รุ่นที่ 2 จ านวน 7 
โรงเรียน) ผ่านกิจกรรมการจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานท า 

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
12) ครูแนะแนวทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 44 โรงเรียน

สามารถแนะแนวให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในระดับ
ที่สูงขึ้น 

13) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 
44 โรงเรียน มีความตระหนักและสามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท า และมี
รายได้ระหว่างเรียนมีความรู้และเพ่ิมประสบการณ์ในการเลือกอาชีพและเพ่ือให้
ครูแนะแนวได้ตระหนักและหาแนวทางในการแนะแนวนักเรียนให้เลือกอาชีพ
เพ่ือการมีงานท าท่ีเหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

7) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จ านวน 44 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ มีความรู้
ความสามารถเลือกการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
ครบ 100 %  

8) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 
15 โรงเรียน 2 รุ่น นักเรียนจ านวน 88 คน ครู 44 คน เจา้หน้าที่ 11 คน 
รวม 143 คน (รุ่นที่ 1 จ านวน 8 โรงเรียน และ รุ่นที่ 2 จ านวน 7 โรงเรียน) 
มีความรู้ ความเข้าใจในการ เลือกอาชีพ สามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
และมีรายได้ระหว่างเรียน โดยให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
12) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

จ านวน 44 โรงเรียน มีความตระหนักและกระตือรือร้นเตรียมการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

13) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 
15 โรงเรียน 2 รุ่น นักเรียนจ านวน 88 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการ เลือก
อาชีพ สามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท า และมีรายได้ระหว่างเรียน โดยให้
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียน  
 

   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.6.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 

44 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ มีความรู้ความสามารถเลือกการเรียนต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ครบ 100 %  

  2.6.2 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 
15 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพ มีความรู้และสามารถเลือกอาชีพที่
สนใจและมีรายได้ในระหว่างเรียนและเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ครแูนะแนวโรงเยนละ 1 คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 44 โรงเรียน 
  2.7.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา(การมีงานท า) 

จ านวน 15 โรงเรียน 2 รุ่น นกัเรียนจ านวน 88 คน ครู 44 คน เจ้าหน้าที่ 11 คน รวม 143 
คน (รุ่นที่ 1 จ านวน 8 โรงเรยีน และ รุ่นที่ 2 จ านวน 7 โรงเรียน) 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  มีนาคม 2564 

 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร                  73,590             บำท 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. การจัดตลาดนัดวิชาการแนะ
แนวเพ่ือการศึกษาต่อ 
- ค่าอาหารกลางวันครูแนะแนว 
44 คน นักเรียน 775 คน 
เจ้าหน้าที่ 24 คน (843 x 80)  

- 67,440             
(งบ สพฐ. - มี.ค 64). 

- - 67,440 

2. การจัดตลาดนัดวิชาการโลก
อาชีพเพ่ือการมีงานท า  
- ค่าอาหารกลางวันครูแนะแนว
และเจ้าหน้าที่ 44 คน (41 x 
150)  

- 6,150          
(งบ เขต. - มี.ค 64). 

- - 6,150 

รวม - 73,590   73,590 
 
 

************************************* 
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5) โครงกำร “แข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1” 
กลุ่มรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สพป.ขอนแก่น เขต 1 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  นายชูชาติ  พุทธลา 
ผู้รับผิดชอบโครงการนางประภาภรณ์  ภูขาว  นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ  นายชูชาติ  พุทธลา 
โทรศัพท์ 094 9256639 
โทรสาร 043 236530   E-mail cputhlar@gmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ................................................................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                       การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
1) สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมี

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
2) สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
3) ครูและนักเรียนคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2563 
เลือก ประเด็น    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ     
                        นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                    นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
                    นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                        นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                        นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที พ.ศ. 2560   
                         KRS   
                          ITA 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนโยบายจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

โรงเรียน ในสังกัด ปีงบประมาณ 2564  เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างถูกต้องตามหลัก
มาตรฐานสากล มีนิสัยรักการออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  มีความสามัคคี  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข  ดังนั้น   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จึงได้ด าเนินการ
โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด  จัดให้มีการแข่งขันกีฬา……ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล  เซปักตะกร้อ  วอลเลย์บอล  ฟุตซอล  
และกรีฑา รุ่นอายุ 12 ปีและ 15 ปี (ชาย,หญิง)  

2.4 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ มีความสามัคคี รู้แพ้ 

รู้ชนะ รู้อภัย  
   2.2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถทางด้านกีฬาในอนาคต 
   2.2.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  
  2.3  เป้ำหมำย 

   2.3.1 นักเรียนระดับชั้นประถม และมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
12) นักกีฬาที่มีชนะการแข่งขันในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุกชนิดกีฬาที่

ก าหนด 
13) นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทุกชนิดกีฬาที่

ก าหนด 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

14) นักเรียน/นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
ตนเอง 

15) นักเรียน/นักกีฬาที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้รับการส่งเสริมต่อยอด
พัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้น 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

9) นักเรียนระดับชั้นประถม และมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด 
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

14) นักเรียนที่ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา 
15) นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนกีฬาตามความสามารถเฉพาะตน 
16) นักเรียนได้รับประสบการณ์และสร้างสุขนิสัยรักการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกล

ยาเสพติด 
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2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   2.6.1 นักเรียนที่ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาและท างานร่วมกันเป็น
หมู่คณะรู้รักสามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด 

   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 นักเรียนระดับชั้นประถม และมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด 

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  เดือนมกราคม 2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  73,000 บำท 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2563 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนในสังกัด 

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 
100 คน x 100(150) บาท x 

3(2) วัน   (30,000 บาท) 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
กีฬา 6 ชนิด ๆ ละ 3,000 บาท 
(18,000 บาท) 
- ค่าตอบแทนการแสดงพิธี เปิด 
(3,000 บาท) 
- ค่าตอบแทนปฐมพยาบาล 3(2) 
วัน ๆ ละ 1,000 บาท (3,000 
บาท) 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สถานีต ารวจภูธรเมืองไหม 3(2)วัน 
ละ 1,000 บาท (3,000 บาท) 
- ค่าบ ารุงสถานที่ (5,000 บาท) 
- ค่าถ้วยรางวัล (11,000 บาท) 
รวม 73,000 บาท 

 73,000 
(งบ ขก 1. - มี.ค 

64). 

  73,000 

รวม  73,000   73,000 
 
 
 

************************************* 
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6) โครงกำร “เพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรกลำงวันในโรงเรียน” 
กลุ่มรับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประภาภรณ์  ภูขาว  นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ   โทรศัพท์ 081 7693703 
โทรสาร 043 236530             E-mail  tuktababy11@gmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
............................................................................... 
เลือก  ประเด็น     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                           การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน     
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน ส าหรับ
เด็กวัยเรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอยา่งไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 

    ด้านความปลอดภัย  
                        ด้านโอกาส 
                    ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                     ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS)          
ปี 2563 

ตัวชี้วัด ที่ 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ  
ที่ดี สามารถ  ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
                          มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที พ.ศ. 2560  
                         ITA  ประเด็นการประเมิน 
                         KRS ปี พ.ศ.2563 ตัวชี้วัด 
       ตัวชี้วัด 
                       นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
       ตัวชี้วัดที่ 30 จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาพวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร
กลางวันในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาที่ดี มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ       ในปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนโยบายส่งเสริม
ให้ทุกโรงเรียนจัดอาหาร   ให้ครบตามหลักโภชนาการโดยให้ใช้โปรแกรมจัดส ารับอาหาร Thai School 
Lunch ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยให้จัดส ารับอาหารให้ได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อให้นักเรียน    ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ร่างกายเจริญเติบโตสม
ส่วน มีสุขภาะที่ดีท้ังร่างกายและจิตใจ และลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 

2.5 วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนใช้โปรแกรม 
Thai School Lunch ในการจัดส ารับอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
      2.2  เพื่อนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและการใช้
โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดส ารับอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

  2.3  เป้ำหมำย 
  3.1  เชิงปริมำณ   
   ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 156 คน 
 3.2  เชิงคุณภำพ  
  ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Thai 
School Lunch จัดส ารับอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักโภชนาการ นักเรียน
มีร่างกายเจริญเติบโต   สมส่วน  มีสุขภาะท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ และลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  
ในโรงเรียน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1)............................................................................. ....................................... 
2)....................................................................................................................  
2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1)....................................................................................................................  

                    2)....................................................................................... .............................. 
 2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs)  

    2.5.1   เชิงปริมำณ 
ร้อยละของครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน มีความรู้ความเข้าใจและจัดอาหาร   

กลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ 
     2.5.2  เชิงคุณภำพ 

ร้อยละของนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันโรงเรียนที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ ร่างกาย
เจริญเติบโต   สมส่วน  มีสุขภาะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และลดภาวะทุพโภชนาการ 
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   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Thai 

School Lunch จัดส ารับอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักโภชนาการ นักเรียน
มีร่างกายเจริญเติบโตสมส่วน  มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  
ในโรงเรียน    

     2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ครูโครงการอาหารกลางวันและผู้เกี่ยวข้องทุกโรงเรียนในสังกัด 
  2.7.2 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษามีสุขภาพอนามัยสมส่วนตาม

ช่วงวัย 
  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   เดือนพฤษภาคม - กันยายน ปี 2564 
  
2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 6,000 บำท (งบ สพป.ขอนแก่น เขต 1) 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2563 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.นิเทศ ติดตามการการด าเนิน      
โรงเรียนในสังกัด ร่วมกับ กลุ่ม   1,080 1,080 2,160 
นิเทศติดตามฯ และหน่วยตรวจ      
สอบภายใน ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งคณะ
ติดตามฯ 3 คนx120บ.x 6วัน = 
2,160 

     

      
รวม   1,080 1,080 2,160 

 
 

************************************* 
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7) โครงกำร “ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564” 
กลุ่มรับผิดชอบ      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  นางสาวละออ  ชัยภูมิ        
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางประภาภรณ์  ภูขาว   นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ และ นางสาวละออ  ชัยภูมิ        
โทรศัพท์   0911615554   โทรสาร..........................................  E-mail : misslaor@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ....................................... 
เลือก  ประเด็น   √    การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                           การพัฒนาการเรียนรู้เป้าหมายคนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึน้ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 1.เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค  
          2.เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
          3.ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน    
          4.สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ             
พ.ศ. 2564-2565 
                        ด้านความปลอดภัย 
                   √    ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผลส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                    √   ตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติการราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ARS)     
ปี พ.ศ.2563 
               ตัวชี้วัด ที่ 18  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน  เสมอกัน 
                        มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560  ประเด็น................................... 
                        ITA ประเด็นการประเมิน …………………………………………………………… 
                        KRS  ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด ...................................... 
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด...............................................................................................  
      นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.
2563 
                         ตัวชี้วัด....................................... 
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 ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 – 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2550  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  

2.5 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือส ารวจข้อมูลส ามะโนประชากรเด็กในวัยเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสังกัด
ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1     
       2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
อย่างเสมอภาค  
  2.2.3 เพ่ือด าเนินการวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้เกิดประสิทธิภาพ  
  2.3  เป้ำหมำย 
  2.3.1 เชิงปริมำณ 
   2.3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลประชากรวัย
เรียน อัตราการเรียนต่อของนักเรียนทุกระดับ ปีการศึกษา 2564  เรียนต่อปีการศึกษา 2565 และอัตราการเข้าเรียน
ของนักเรียนทุกระดับในปีการศึกษา 2564  และน าไปใช้ในการวางแผนการรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ครบทั้ง 156 โรงเรียน 
  2.3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษา 
จ านวน 156 โรงเรียน ร่วมกันวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งสามารถจัดหาที่เรียนให้
เด็กได้เข้าเรียนอย่างท่ัวถึง  
  2.3.1.3 ร้อยละของเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค   
            2.3.2 เชิงคุณภำพ 
   2.3.2.1 จัดท าข้อมูลเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง 
   2.3.2.2 ส่งเสริมให้เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
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2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 

2) เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่าง
เสมอภาค 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ 
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                           2) สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านการรับนักเรียนอย่างสมบูรณ์ครบ
ทั้ง 156  โรงเรียน   

2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมำณ 

1) โรงเรียนมีข้อมูลประชากรวัยเรียนครบทั้ง 156 โรงเรียน  
2) นักเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  

2.5.2 เชิงคุณภำพ 
1) โรงเรียนมีคุณภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการด้านข้อมูลประชากร

วัยเรียน   
     2) นักเรียนได้เข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการจัดการเรียนการสอน 
         ที่ส่งเสริมการเรียนรู้   

   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.6.1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลประชากรวัยเรียนครบ 156 โรงเรียน 

  2.6.2 ติดตามเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่าง
เสมอภาคและทั่วถึงครบ 100 % 
   2.7กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  
  2.7.2 สถานศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 1   เอกชน  

 2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564  
2.9แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
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   วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  12,000 บำท  (งบจำก สพฐ.) 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     

2.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนฯ 

    1) ครั้งที่ 1  (9 คน*35 ) = 315 
     -ค่าถ่ายเอกสารประชุมครั้งที่  
1=500 บาท 
     -ค่าพาหนะกรรมการฯ  6*300 
=1,800 
  2) ครั้งที่ 2  (9 คน*35 ) = 315 
     -ค่าถ่ายเอกสารประชุมครั้งที่  
1=500 บาท 
     -ค่าพาหนะกรรมการฯ  6*300 
=1,800 

 5,230   5,230 

3.ส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน 
(ทร.14) 
-ค่าวัสดุ (กระดาษต่อเนื่อง) 5 กล่อง 
= 4,100 (6*820) 4,920 

 4,920   4,920 

4.ก ากับ ติดตามเด็กเข้าเรียน      
5.สรุปรายงานผลการด าเนินการรับ
นักเรียน ปี 2564  (เมษายน 64)   
- ค่ า ถ่ า ย เ อกสา ร /จั ดท า รู ป เ ล่ ม
สารสนเทศ 

  1,850  1,850 

รวม  10,150 1,850  12,000 
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8) โครงกำร “ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564” 
กลุ่มรับผิดชอบ      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นางสาวละออ  ชัยภูมิ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางประภาภรณ์  ภูขาว , นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ ,นางสาวละออ  ชัยภูมิ  
                            และนางสาวสุวิมล  ขุลีทรัพย์      โทรศัพท์   0911615554 
โทรสาร.................................................................................  E-mail : misslaor@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ................................................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                      √    การพัฒนาการเรียนรู้เป้าหมายคนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึน้ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 1.ผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 2.เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ

และส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
           2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ              
พ.ศ. 2564-2565 
                        ด้านความปลอดภัย 
                        ด้านโอกาส 
                   √    ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผลส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                        ตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติการราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ARS) 
ปี พ.ศ.2563 
                        ตัวชีว้ัด...............................................................................................  
                   √    มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560   
      ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
                        ITA ประเด็นการประเมิน ………………………………………………………… 
                        KRS  ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด ................................................................ 
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด...............................................................................................  
      นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.
2563 
                         ตัวชี้วัด..............................................................................................  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากร
มนุษย์ ได้ก าหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  ด้าน
การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน และเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการ
อ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงด าเนินโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศ ได้พัฒนาความสามารถทาง
วิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ขับเคลื่อนผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่การ
พัฒนาและยกระดับความสามารถศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล และร่วมกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่ก าลังศึ กษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
เพ่ือสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมกับเป็นการ
สร้างบรรยากาศและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสั งกัดทั่วประเทศ สนใจการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานในการจัดสอบทั้งสอง
กิจกรรม ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 
2564” เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2565  
            2.2 วัตถุประสงค์ 
       2.2.1 เพ่ือเสริมสร้างอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ควบคู่กับการ พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

 2.2.2 เพ่ือเปิดโอกาสผู้เรียนได้มีทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมี
ความสามารถทาง 

วิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนมีความ
สนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ 

 2.2.3 เพ่ือใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติเป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาเนื้อหาสาระ
ให้มีความทันสมัยเท่าทันมาตรฐานสากล 
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  2.3  เป้ำหมำย 
  2.3.1 เชิงปริมำณ 
  1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 และสังกัด
หน่วยงานที่จัดการศึกษาอ่ืน  
  2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – 3 ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 และ
สังกัดหน่วยงานที่จัดการศึกษาอ่ืน  
           2.3.2 เชิงคุณภำพ 
  1. นักเรียนมีทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความสามารถทางวิชาการ
เต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกและเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็น
นักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการจัดการ
เรียนการสอน  
   4. สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลางสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและพัฒนา
เนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเท่าทันมาตรฐานสากล 
  2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันมาท าการสอบทุกคน  
2) นักเรียนที่เข้าแข่งขันสอบผ่านรอบท่ี 1 และเข้าสอบในรอบที่ 2  

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและตามความสามารถ

ของตนเอง 
2) ผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเก้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
3) นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความสามารถ

ทางวิชาการเต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกและเป็นการ
สร้างเจตคติท่ีดีให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์และ
นักวิทยาศาสตร์ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมำณ 
    ๑) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 และสังกัด

หน่วยงานที่จัดการศึกษาอ่ืน  
    ๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – 3 ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 และ
สังกัดหน่วยงานที่จัดการศึกษาอ่ืน  
           2.5.2 เชิงคุณภำพ 

1) นักเรียนมีทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 



๒๒๔ 

 

    3) นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความสามารถทางวิชาการ
เต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกและเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็น
นักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ 
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  2.6.1 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจน าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

  2.6.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พร้อมกับได้แสดงความรู้ความสามารถได้เต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ นักเรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงต่อไปเป็นก าลังพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
   2.7 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 นักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน เอกชน  
  2.7.2 หนว่ยงานภาครัฐ  ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
      2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร พฤศจิกายน 2563 –  เมษายน 2564   

 2.9แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร  211,800 บำท (งบจำก สพฐ. 130,000 งบจำก สสวท. 81,800) 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. กำรสอบโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพ
ทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
ปี 2563  (สสวท.) 
1) รอบที่ 1 วันที่ 23 มค.64 

   1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
        9 คณะ ( 94 คน 67,375 บาท) 
   1.2 ค่าไปรษณีย์ 300 บาท 

   1.3 ค่าสถานที่จัดสอบ 3,000 

   1.4 ค่าถ่ายเอกสาร 698 บาท 

   1.5 ค่าวัสดุในการจัดสอบ 1,427 บาท 
2) รอบที่ 2 วันที่ 20 มีค. 64 

   1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
         (10 คน 5,000) 
   1.2 ค่าสถานที่จัดสอบ 1,500  บาท 
   1.3 ค่าไปรษณีย์  200 บาท 

   1.4 ค่าถ่ายเอกสาร 800 บาท 

   1.5 ค่าวัสดุในการสอบ 1,500 บาท 
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9,000 
 

รวม  81,800   81,800 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

2. โครงกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำร 
ระดับนำนำชำติ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2564 (สพฐ.)  
1) รอบที่ 1 วันที่ 31 มค.64 
   1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 10 คณะ 
       (130 * 300) 39,000 บาท 
   1.2 ค่าถ่ายเอกสารการจัดสอบ  
30,000 
   1.3 ค่าวัสดุในการจัดสอบ 3,000 
   1.4 ค่าสถานที่จัดสอบ  1,500 บาท  
2) รอบที่ 2 วันที่ 21 มีค.64 
    1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 9 คณะ 
       (80 * 300) 24,000 บาท 
   1.2 ค่าถ่ายเอกสารการจัดสอบ  1,500 
   1.3 ค่าวัสดุในการจัดสอบ  1,500 
   1.4 ค่าสถานที่จัดสอบ  1,500 บาท  
   1.5 ค่าอาหารว่างผู้เข้าสอบ  
        (35*800) 28,000 บาท  
 

  
 
 

73,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56,500 

  
 
 

73,500 
 
 
 
 
 

56,500 

รวม  73,500 56,500  130,000 
************************************* 
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9) โครงกำร เพิม่ประสทิธิภำพวันส ำคัญทำงกำรลูกเสอื 
กลุ่มรับผิดชอบ  ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน นางพัฒนา  สิมมาโคตร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประภาภรณ์  ภูขาว, นางเจษฏาภรณ์   วงษ์ทรงยศ 
 นางพัฒนา  สิมมาโคตร    โทรศัพท์ 081-5928489 
โทรสาร 043-236530  E-mail pattana_sim@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

       1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
 1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
เลือก  ประเด็น     การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมาย คร-ูนักเรียน มีระเบียบวินัยและมี
จิตส านึกความเป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย ครู-นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านระเบียบวินัย มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
1.โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางการลูกเสือ “วันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า” ประจ าปี  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดย
ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ         พ.ศ. 
2563 
เลือก ประเด็น     นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ     
                        นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
                        นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
                         นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                        นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                        นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที พ.ศ. 2560   
                         KRS  
                         ITA 
                             
 
 
 



 
/ 

/

/

/ 
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาอย่างสมดุลรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข โดยกิจกรรมลูกเสือเป็น
กระบวนการทางการศึกษาท่ีมีระบบ มีหลักการชัดเจน มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ และ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สร้างความมีระเบียบวินัย  มีขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่สืบทอดกันมาจนเป็นที่ยอมรับทั่วไป และวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติก าหนดไว้ว่า เพ่ือพัฒนาลูกเสือ
ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือความสุขและความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทางดังนี้ 

1. ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
4. ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ 

เพ่ือให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจน
ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของรัฐบาล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียนดีวิธีลูกเสือขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้น าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณนาคุณภาพการศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
และมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้ถูกกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และปลูกฝังค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของรัฐบาล
ให้กับนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

           2.2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษ ได้จัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
            2.2.3 เพ่ือฝึกทักษะวิชาการลูกเสือและวิชาพิเศษลูกเสือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ  
                      2.2.4 เพ่ือให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือและ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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  2.3  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ   
  1. กิจการลูกเสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1 ของโรงเรียน 
จ านวน 156 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา โดยด าเนินการตามโครงการแผนปฏิบัติการ 
  2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนดีวิถีลูกเสือมีมาตรฐานตามตัวบ่อชี้เพ่ือแสดง
ลักษณะปริมาณการปฏิบัติร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1. ลูกเสือมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันถึงประสงค์ของหลักสูตร และสามารถ
น าความรู้ความสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในทักษะ
วิชาพิเศษลูกเสือ ตามข้อบังคับว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 
  2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1      
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนดีวิธีลูกเสือ มีมาตรฐานตามตัวบ่องชี้แสดงทักษะคุณภาพการปฏิบัติ          
ทุกโรงเรียน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

       บุคลากรทางการลูกเสือในโรงเรียนทุกโรงเรียน ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ขบวนการเรียนที่ถูกต้องนักเรียนทุกระดับได้ตามประเภทและตรงตามหลักสูตรเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนดีวิถีลูกเสือมีมาตรฐานตามตัวบ่งชี้เพ่ือ
แสดงลักษณะปริมาณการปฏิบัติร้อยละ 100 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ลูกเสือมีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติบ้านเมือง และสังคมโลก ลูกเสือรู้รักษา

และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ ลูกเสือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
ด้วยความสนใจ สนุกสนาน มีความภาคภูมิใจและมีความภาคภูมิใจ  และมีความสุขใจการเป็นลูกเสือนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขยายผลไปสู่นักเรียนคนอ่ืนในโรงเรียนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมำณ 

                    นักเรียนร่วมกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม   

2.5.2 เชิงคุณภำพ 
        ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน         
มีทัศนคติและระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น  
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   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ลูกเสือมีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติบ้านเมือง และสังคมโลก ลูกเสือรู้รักษาและ

ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติลูกเสือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือด้วยความ
สนใจ สนุกสนาน มีความภาคภูมิใจและมีความ  ภาคภูมิใจและมีความสุขใจการเป็นลูกเสือ 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จ านวน 156 โรงเรียนลูกเสือ
โรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสามารถน าความรู้ความสามารถไป
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.8  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีการศึกษา 2564 

                2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       กิจกรรมวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติประจ ำปี  วันที่ 1 กรกฎำคม  
วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 32,000 บำท (เงินบ ำรุงลูกเสือ) 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2563 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1 . เ ส น อ ข อ อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร / แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

     

2.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ประสาน
คณะกรรมการ/วิทยากร ประสานสถานที่จัด
กิจกรรม 
จ านวน50คน ค่าอาหารว่าง 50X35 =  
1,750 บาท 

 1,750   1,750 

3.แจ้งโรงเรียนในสังกัด/สังกัดอ่ืนเข้าร่วม
กิจกรรม 

       

5.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลาที่
ก าหนด  
-ค่าบ ารุงสถานที่ 5,000 บาท 
-ค่าป้ายไวนิล 2,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ 5 วง 
5X1,200 บาท=6,000 บาท 
-ค่าต่อบแทนเครื่องเสียง 3,000 บาท 
-ค่าเตรียมการสถานที่ จ านวน 30 คน ๆ ละ 
150X300 บาท 4,500 บาท 
-ค่าน้ าดื่มจ านวน 1,500 ขวด ๆ ละ 5 บาท 
=7,500 บาท 
-ค่าเกียรติบัตร จ านวน 15 อัน ๆ ละ = 70 
บาท = 1,050 บาท 

   30,250 30,250 

รวมทั้งสิ้น  1,750   30,250  32,000 
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 กิจกรรมวัน “สมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” วันที่ 25 พฤศจิกำยน ประจ ำปี 
วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 32,000 บำท (เงินบ ำรุงลูกเสือ) 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2563 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. เสนอขออนุมัติ โครงการ /แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

     

2.ประชุ มวางแผนการด า เนิ น งาน 
ประสานคณะกรรมการ / วิ ทยากร 
ประสานสถานที่จัดกิจกรรม 

จ านวน50คน ค่าอาหารว่าง 50X35 =  

1,750 บาท 

 1,750   1,750 

3.แจ้งโรงเรียนในสังกัด/สังกัดอ่ืนเข้าร่วม
กิจกรรม 

       

5.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลาที่
ก าหนด  
-ค่าบ ารุงสถานที่ 5,000 บาท 
-ค่าป้ายไวนิล 2,000 บาท 
-ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ 5 วง 
5X1,200 บาท=6,000 บาท 
-ค่าต่อบแทนเครื่องเสียง 3,000 บาท 
-ค่าเตรียมการสถานที่ จ านวน 30 คน ๆ 
ละ 150X300 บาท 4,500 บาท 
-ค่าน้ าดื่มจ านวน 1,500 ขวด ๆ ละ 5 
บาท =7,500 บาท 
-ค่าเกียรติบัตร จ านวน 15 อัน ๆ ละ = 
70 บาท = 1,050 บาท 
รวมทั้งสิ้น 30,250 บาท 

   30,250 30,250 

  1,750   30,250  32,000 
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8. โครงกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

โครงกำร “ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงเรียน” 
กลุ่มรับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภำยใน 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  นำงวิไลวรรณ  รักสนิท  นำงจรรยำ  ส ำเริง   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นำงวิไลวรรณ  รักสนิท  นำงจรรยำ  ส ำเริง  โทรศัพท์  085-004-5884 
E-mail  wraksanit@gmail.com 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  
เลือก  ประเด็น      การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมกับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ 

สถานศึกษามีความเข้าใจระเบียบ และแนวปฏิบัติทางด้านการเงิน การพัสดุมากยิ่งข้ึน 
 2.  ผู้ตรวจสอบภายใน  สพป.ขอนแก่น  เขต  1  จ านวน  2  คน มีความรู้ ความเข้าใจภารกิจงาน
ตรวจสอบภายใน  สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ส าเร็จลุล่วง  และปฏิบัติงานแทนกันได้ 
            2.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     
                        ด้านโอกาส 
                    ด้านคุณภาพ 
                    ด้านประสิทธิภาพ 
           3. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตวัชี้วัดแผนปฏิบัตริาชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS)      ป ีพ.ศ.2563 
                         ตัวชี้วัด.................................................................................................................... ........ 
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  .................................................................................................................... ...... 
                         ITA ประเด็นการประเมิน .................................................................................................  
                         KRS ปี พ.ศ. 2563 ตัวชีว้ัด.............................................................................................   
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด.................................................................................................................... .......... 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ปี พ.ศ. 2563 
                         ตัวชี้วัด................................................................................................................. ......  
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ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

  การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือส าคัญของระบบการบริหารงาน ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ให้ได้รับผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด รวมทั้งเพ่ือป้องปรามการทุจริต รู้ข้อบกพร่องเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ
ของหน่วยรับตรวจได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งช่วยให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ก่อให้เกิดการควบคุม ก ากับ ดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวัง 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี   

และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ   
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 

3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ ตรวจว่า 
เพียงพอและเหมาะสม 

4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

5. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้รับความรู้ความเข้าใจสามารถน ามาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ 

ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

  2.3  เป้ำหมำย 
1. ตรวจสอบติดตามการบริหารงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
2. ตรวจสอบติดตามการบริหารงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ 

หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ให้มีการบริการจัดการที่ดี 

4. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ป้องกัน 
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การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์เพ่ือการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
 1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของ

หน่วยรับตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน  รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 

 3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
 4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับ

ตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
 5) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
6) ท าให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ป้องกัน

การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต  และเป็นการลดความเสียงที่อาจเกิดข้ึนจน
ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

7) ท าให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ท าให้ได้
ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และเป็นพ้ืนฐานหลักความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 

8) ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร 
9) ท าให้เกิดการจัดสรรใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม 
10) ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใน

องค์กร  ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

2.5.1   เชิงปริมำณ 
1) สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  30  โรงเรียน  สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน 
     การบัญชี การพัสดุ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง  
     และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
2) ผู้ตรวจสอบภายใน  สพป.ขอนแก่น  เขต  1  จ านวน  2  คน มีความรู้ ความ

เข้าใจภารกิจงานตรวจสอบภายใน  สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้
ส าเร็จลุล่วง  และปฏิบัติงานแทนกันได้  

2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1) สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ  
     เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่งและ มติคณะรัฐมนตรี 
     ที่เก่ียวข้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2) ผู้ตรวจสอบภายใน  สพป.ขอนแก่น  เขต  1  ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ
ภารกิจงานตรวจสอบภายใน  สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ส าเร็จ
ลุล่วง  และปฏิบัติงานแทนกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมกับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ
สถานศึกษามีความเข้าใจระเบียบ และแนวปฏิบัติทางด้านการเงิน การพัสดุมากยิ่งข้ึน 
  2. ผู้ตรวจสอบภายใน  เครือข่ายที่  12  มีความรู้ ความเข้าใจภารกิจงานตรวจสอบภายใน  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ส าเร็จลุล่วง  และปฏิบัติงานแทนกันได้ 
   2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  ในสังกัด   
  2.  ผู้ตรวจสอบภายใน  สพป.ขอนแก่น เขต 1   

  2.8 ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  เดือน พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
 2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
      วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร    37,000.-   บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1  
 - ตรวจสอบด้านการเงิน การบญัชี 
ของโรงเรียน 
 - ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง  
 - ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 
 - ตรวจสอบการด าเนนิการงานเงิน
อุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงนิ
โครงการอาหารกลางวนัและเงนิอ่ืนๆ 
ที่ได้รับ ) 
 - ตรวจสอบรายได้สถานศึกษา 
 - เงินกองทุน กสศ. 
 -  ตรวจสอบโครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แตระ
ดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
หมำยเหตุ ไม่มีโรงเรียนเปน็หนว่ย
เบิกจ่าย 

 
- 

 

 
14,400.- 

 

 
10,800.- 

 

 
 
 

 
25,200.- 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 2 
 - ตรวจสอบการเบิกการใช้จา่ยค่า
สาธารณปูโภคตามมติ ครม. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

กิจกรรมที่  3 
เข้ารับการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ
ภายใน เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 
19 เครือข่าย จ านวน 2 คน 
    -  ค่าเช่าที่พัก   800 x 2 x 2 
    -  ค่าเบี้ยเลี้ยง  240 x 3 x 2 
    -  ค่าพาหนะ   3,580 x 2 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,800.- 

 
11,800.- 

รวม - 12,600 - 24,400.- 37,000.- 
 
 

************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 

 

โครงกำร “พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับกลุ่มสถำนศึกษำ” 
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสมหวัง บุญสิทธิ์  นางณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห์ และศึกษานิเทศก์ทุกคน  โทรศัพท์ 
097-3429044 
 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 
                     ด้านความปลอดภัย 
                     ด้านโอกาส 
                     ด้านคุณภาพ 
                     ด้านประสิทธิภาพ  
 
                             

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า 

“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  28/2559 
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า“ให้ส่วนราช*การที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”     ต า ม ที่  
ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี 
เก่ง มีคุณภาพ และเพ่ือตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ปรับสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่เน้นการเสริมสร้าง เพ่ือยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนานักเรียนมีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐาน
พหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
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  ด้วยส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในมิติและทุกช่วงวัยให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  เก่ง  และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพซึ่ง “คนไทยในอนาคต  จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย  ใจ  สติปัญญา  มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมี
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  มัธยัสถ์  อดออม  โอบอ้อมอารี  มี
วินัย  รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ 3  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกรรม นักคิด  ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ  โดยมี  สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
              จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษานี้ขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจให้กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 10 กลุ่ม ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., จังหวัด, สพป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบริบทของกลุ่มพ้ืนที่ โดยเฉพาะให้สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้าน
คุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

    2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน 

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  อย่างมีคุณภาพโดยใช้กลุ่มสถานศึกษา
เป็นฐาน 

   2.2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ด้วยการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่กลุ่ม
สถานศึกษา  
  2.3  เป้ำหมำย 
        2.3.1 เชิงปริมำณ 
 
ต ำแหน่ง กลุ่ม1 กลุ่ม2 กลุ่ม3 กลุ่ม4 กลุ่ม5 กลุ่ม6 กลุ่ม7 กลุ่ม8 กลุ่ม9 กลุ่ม10 
ผู้บริหำร - - - - - - - 12 คน - 17 

คน 
คร ู 180 

คน 
74 คน 170 

คน 
34 คน 

(ครู
ภาษาไทย

และ
อังกฤษ) 

80 คน 40 คน 
ครู

สายป.2
และครู
วิชาการ  

138 
คน 

136 คน 32 คน 100 คน 

นักเรียน - - - 235 คน 
(นร.ป.3) 

- 406 
(นร.ป.

2) 

- - - - 
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              2.3.2 เชิงคุณภำพ 
   1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ สามารถน าองค์

ความรู้สู่การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
   2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระการ สามารถน า

องค์ความรู้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) นักเรียนในสังกัด มีทักษะตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
11) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัด ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ

เทคโนโลยีพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาตามนโยบาย 
12) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด ผ่านการอบรมพัฒนาเชิง

ปฏิบัติการการใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
13) นักเรียน ในสังกัด เรียนรู้บทเรียนออนไลน์ 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
6) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ใช้สื่อเทคโนโลยีในการบริหารการจัดการศึกษา

ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สร้างและพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอน 
8) นักเรียนในสังกัด มีทักษะตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรและเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมำณ 

10) ผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

11) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการ
ใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

12) นักเรียน ร้อยละ 80  ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ 
 

     2.5.2  เชิงคุณภำพ 
1) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการบริหาร

จัดการศึกษา 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะการใช้สื่อ

ดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
3) นักเรียน มีความรู้และทักษะตามท่ีเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์ 
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   2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

   2.6.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ  สามารถน าองค์ความรู้สู่การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

  2.6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ สามารถน าองค์ความรู้ไปบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.6.3 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีทักษะ
ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  2.๗ ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   1 ม.ค. 256๔ –  30 สิงหาคม 2564 
 2.๘  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 200,000  บำท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กลุ่มที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ 
Application Zoom และ G-Suite  

- 10,000 10,000 - 20,000 

กลุ่มที่ 2 กิจกรรมการอบรมพัฒนาสมรรถนะครู
ด้านการใช้ ICT เพ่ือการจัดการเรียนการสอนโดย
การใช้งาน Google classroom 

20,000 - - - 20,000 

กลุ่มที่ 3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่โลกออนไลน์ 
-อาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวันครู  
(121*1*150=18,150 บาท)    
-ค่าตอบแทนวิทยากร (3*300*3=1,800 บาท) 

- 19,950 - - 19,950 

กลุ่มที่ 4  
กิจกรรมที่ 1 อบรมครูสร้างบทเรียนออนไลน์โดย
ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Zoom, Google Forms, OBS 
(Open Broadcaster Software) 
- อาหาร/อาหารว่าง(34*150*1 วัน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน*1000) 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ        การ
พัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน Academy Walk 
Rally ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
- อาหาร น้ าดื่ม (235*55*1 วัน) 

- 

-  
 
 
 

5,100 
2,000 

 
 
 

12,925 
- 

- -  
 
 
 

5,100 
2,000 

 
 
 

12,925 
20,000 
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แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/2564 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

กลุ่มที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form) 
-  ค่าอาหารว่าง เช้า บ่าย  จ านวน  ๑  วัน  รวม 
๘๐X๒X๓๕ = ๕,๖๐๐  บาท  
(กลุ่มเป้าหมาย ๔๒ คน คณะท างาน ๓๘ คน)  
-  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  ๑  วัน  รวม  ๘๐X
๑X๘๐=  ๖,๔๐๐  บาท 
(กลุ่มเป้าหมาย ๔๒ คน คณะท างาน ๓๘ คน)  
-  ค่าวิทยากร (๔ คนX๒,๐๐๐) ๘,๐๐๐  บาท 

- -  
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

-  
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
กลุ่มที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) และ 
Google form (วันที่ 22-23 ม.ค.64) 
- อาหารว่าง (40 คน X 20 บาท X 4 มื้อ) 
- อาหารกลางวัน (40 คน X 85 บาท X 2 มื้อ) 

-  
 
 
 

10,000 

- -  
 
 
 

10,000 
กลุ่มที่ 7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
ระบบ Google Classroom  ผู้ เข้ าร่ วมจ านวน 
138 คน จัดกิจกรรม 1 วัน มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มครูและบุคลากร  
คนละ 25 บาท  1 มื้อ (138คนx25บาท) 
- ค่าอาหารกลางวันครูและบุคลากร คนละ 50 
บาท  (138คนx50บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน 600 บาท/
ชม. จ านวน 6 ชม. (2คนx600บาท*6ชม.) 

-  
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

- -  
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
กลุ่มที่ 8 -ประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติ  เ พ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET 
- ประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้าน
การใช้สื่อ ICT 

-  
 
 
 
 

20,000 

- -  
 
 
 
 

20,000 
กลุ่มที่ 9 อบรมพัฒนาครูเพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
การจัดการเรียนรู้ 

-  
20,000 

- -  
20,000 

กลุ่มที่ 10 อบรมภาษาจีนกลางเบื้องต้น 2,550 15,750 - 1,700 20,000 
กิจกรรม๑๑   วิเคราะห์ วิจัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าเสนอ และเผยแพร่ 

- - - ๒๐,๐๐๐ 20,000 

รวม    ๒๐,๐๐๐ 20๐,000 
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2.9  กำรประเมินผล  

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3.1 ร้อยละของสถานศึกษา ในสังกัดมี
คุณภาพตามนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ, สพฐ., จังหวัด, 
สพป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

.-การสังเกต 
-การประเมินความพึงพอใจ 
-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.2 ร้อยละของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดมีคุณภาพตาม
น โ ย บ า ย ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ. , จังหวัด , 
สพป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

.-การสังเกต 
-การประเมินความพึงพอใจ 
-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.3 ร้อยละของผู้เรียน ในสังกัดมีคุณภาพ
ตามนโยบายการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ. , จังหวัด , 
สพป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

.-การสังเกต 
-การประเมินความพึงพอใจ 
-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
************************************* 

 












