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คำนำ 

 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยมีสาระสำคัญ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และวงเงินงบประมาณท่ีจะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ งบบริหารจัดการ (งานประจำ)  
งบดำเนินงานตามภาระงาน  และงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือบริหารจัดการศึกษา  
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้าน ตามมาตรฐานที่กำหนด และได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จัดทำโครงการที่มีความสอดคล้องกับ      
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือนำไปสู่เป้าหมาย 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลตามเป้าหมาย จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สำเร็จด้วยดี 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน และสถานศึกษาจะนำไปใช้เป็นกรอบ ทิศทาง ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป 
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องค์กรคุณภาพ หมายถึง เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน (L : Learner) ด้านคุณภาพ
โรงเรียน(S : School) และ ด้าน  คุณภาพส านักงานเขตพ้ืนที่(O : Organization)
 คุณภาพผู้เรียน (L : Learner) หมายถึง  
          ระดับการศึกษาปฐมวัย  
          เด็กในระดับปฐมวัย ผ่านการประเมินทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นร่างกาย ด้านสติปัญญา ดา้นอารมณ ์ 
และด้านสังคม) ร้อยละ 100  
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading 
Test : RT) ในปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ระดับประเทศ  

 ผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ใน
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ระดับประเทศ 

 ผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มคีะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ในปีการศึกษา 2564 สูงกว่า 
ระดับประเทศ 
  ผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นเรียน  

ผู้เรียนประถมศึกษาปีที ่1 ถงึ มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนท่ีได้ระดับผลการเรียน เกรด 3 และ เกรด 4 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก ่ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ยึดตามแบบรายงาน พทข.1 และ พทข.2 
         (หมายเหตุ ไม่รวมเด็กพิเศษ, แข่งกบัเป้าหมายของโรงเรียนตนเอง ไม่จัดเรียงล าดับคุณภาพกับโรงเรียนอื่น)  
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คุณภาพโรงเรยีน(S : School) หมายถึง 
 โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance : IQA) โดยเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ100  
         โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance : EQA) จาก สมศ. 
ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 
คุณภาพส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา(O : Organization) หมายถึง  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการบรหิารและการจดั การศึกษาขัน้พื้นฐาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย/ระดับ
คุณภาพสูงขึ้น และล าดับที ่ดีขึ้น จากปีที่ผ่านมา ดังนี ้ 

ผลประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS)  
ผลการประเมนิการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และตัวช้ีวัดตาม แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) 
องค์กรธรรมาภิบาล หมายถึง 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารจัดการ
ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี(Good Governance) ซึ่งได้แก่ หลักความ หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนรว่ม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มคา่ 
สีแดงและการจับมือ หมายถึง  

สีแดงและการจับมือ หมายถงึ ความเข้มแขง็ในความร่วมไม้ร่วมมือ ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่นี้
หมายถึง บุคลากรหลัก ใน 5 ฝ่าย ได้แก ่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครผูู้สอน ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตรา สพฐ. หมายถึง ตราของต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  หมายถึง   

องค์กรทางการศึกษาที่มีหนา้ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 6 
อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอบ้านไผ่ อ าเภอมัญจาคิรี อ าเภอชนบท อ าเภอเปือยน้อย อ าเภอบ้านแฮด และอ าเภอโคกโพธิ์
ชัย มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 208 โรงเรียน 
เสน้สเีขียววงกลมรอบนอกสุด หมายถึง  
           การเจริญเติบโตและการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือเป็นองคก์รคุณภาพและธรรมาภิบาล
(Quality & Good Governance )  Organization
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จุดเน้นพิเศษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

  จุดเน้นพิเศษ หมายถึง  ประเด็นส าคัญใน  3 ด้าน ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอน และด้านผู้บริหาร

โรงเรียน ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัดด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการก ากับ ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล  รวมทั้งสรุปรายงานผลการด าเนินการ  จุดเนน้ ประกอบด้วย 

ด้านผู้เรียน 

1.1 นักเรียนสื่อสารภาษาองักฤษทุกคน ทกุชั้น เริ่มจาก ป.1 ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ 

          1.2 เน้นอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเร็ว ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ 

          1.3 สร้างคนดี จิตอาสา ศาสตร์พระราชา ปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมฯ /กลุ่มนิเทศฯ 

          1.4 พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศฯ 

ด้านครูผู้สอน 

2.1 พัฒนาครแูบบ face to face เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาครฯู/กลุ่มบริหารงาน

บุคคล/กลุ่มนิเทศฯ 

          2.2 จดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติครู/บกศ./ลูกจา้ง ทุกต าแหน่งทุกคน ผู้รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาครฯู/กลุ่ม

บริหารงานบุคคล/กลุ่มนิเทศฯ 

          2.3 ฟืน้ฟู เร่งรัดประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่สถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศฯ 

          2.4 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน ผู้รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาคร/ูกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มนิเทศฯ 

ด้านผู้บริหารโรงเรียน 

         3.1 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายฯ/กลุ่มนิเทศฯ 

         3.2 พฒันา โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ DLTV  ผู้รับผิดชอบกลุ่ม ICT/กลุ่มนิเทศฯ 

         3.3 พฒันาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่ปลอดภัย สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบกลุ่มอ านวยการ 

         3.5 พฒันาโรงเรียนคุณภาพต าบล ทุกโรงเรียน ให้เป็นแบบอย่างทุกด้าน ผู้รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ/กลุ่ม

นโยบาย 
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TAMPIDO Model 
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TAMPIDO Model  หมายถึง โมเดลการเข้าถึงกลุ่มครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แบบ Face to 

Face เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่องการจดัการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเปน็เรื่องการสนับสนุนเครือ่งไม้

เครื่องมือ สนบัสนนุสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรยีนการสอน การท า 

PLC เป็นตน้ 

T : Teacher หมายถึง  การท าความรู้จักกับครูกลุ่มเป้าหมายด้วยความจริงใจ เพื่อให้รูจ้ักและ

วางแผนในการพัฒนาร่วมกัน เช่น วิชาเอก วิทยฐานะ ประสบการณ์สอน  ความรู้ความสามารถ  สิ่งที่ตอ้งการ

พัฒนา เป็นต้น 

A :  Analysis / Assessment  หมายถึง  การวิเคราะห์และประเมิน ผู้เรียน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยสนับสนนุ รวมทั้งข้อมลูพื้นฐาน เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

M : Memorandum of Understanding  (MOU) หมายถึง การท าบันทึกความร่วมมือในการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนและส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



                          ดร.สุเทพ ปาลสาร  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
 

P : Promotion หมายถึง  การส่งเสริมช่วยเหลือ สนับสนนุ สื่อ อุปกรณ ์เครื่องมือ และเทคนิควิธีการ

ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนของครูหรือส่งเสริมครูเพือ่ความเป็นเลิศ 

I : Intention  หมายถึง ความตั้งใจจริงของทีมงานยกระดับคุณภาพ ทีมงานนิเทศติดตาม ทีมงานครู

แกนน า และของครูผู้สอนที่จะให้ความร่วมมือในการด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

D : Development หมายถึง การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน

ของทีมงานสนับสนุน ทีมผู้บรหิาร ทีมแกนน าและผู้เกี่ยวขอ้ง 

O : Objective หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละเรื่องที่ได้ด าเนินการ และเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์สุดท้ายที่ต้องการในการพัฒนาผู้เรียน 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560  
มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ

การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคท่ีหนึ่ง เพื่อพัฒนา

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย  

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าว     
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย 

 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา      
ตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษา ตามความถนัด   
ของตน  

ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือ 
กลไกลทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้ การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระ และกำหนด       
ให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน    
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ 
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 

11  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
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แผนภูมิโครงสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่ม 
นโยบาย 

และ
แผน 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลย ี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุ่ม
บริหารงาน 

การเงิน
และ

สินทรัพย์ 

 

กลุ่ม
บริหาร 
งาน 
บุคคล 

กลุ่ม 
พัฒนาครู 

และ 
บุคลากร 

ทาง
การศึกษา 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

สถานศึกษา 
208  โรงเรียน 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

กลุ่ม 
อำนวย
การ 

คณะกรรมการลูกเสือ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด

การศึกษา 

  กลุ่มกฎหมายและคด ี
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ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

 
รายการ จำนวน/หน่วย 

1. กลุ่มงาน/หน่วยในสังกัด สพป.      10  กลุ่ม/หน่วย 
2. สถานศึกษาในสังกัด                                  208   โรงเรียน 
     2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120 คน)                      151  โรงเรียน          
     2.2 โรงเรียนขนาดกลาง  นักเรียน  121 – 600  คน)             56  โรงเรียน  
     2.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน)                  1  โรงเรียน              
3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา           49  โรงเรียน 
4. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 23  ศูนย์เครือข่าย 
5. นักเรียนในสังกัดท้ังหมด  (ข้อมูล 18 ก.ค.63) 20,659  คน 

     ระดับก่อนประถมศึกษา (อบ.1-อบ.3)                                   4,626 คน                                     
     ระดับประถมศึกษา                                                       13,762 คน  
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                 2,271 คน               
6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ใน สพป.               80  คน 
    6.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา              1  คน 
    6.2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                        3  คน 
    6.3  ศึกษานิเทศก์                                                             17  คน 
    6.4  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)                     45  คน 
    6.5  ลูกจ้างประจำ                                                        2  คน 
    6.6  ลูกจ้างชั่วคราว                                                       11  คน 
    6.7 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่ฯ 1 คน 
7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา                 1,485  คน 

   ในสถานศึกษา (ข้อมูล ณ  5 พฤศจิกายน 2563)  
    7.1  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                       188  คน 
    7.2  รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                     -   คน 
    7.3  ครูผู้สอน                                                   1,098  คน 
    7.4  ครูผู้ชว่ย                                                        199  คน 
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

    การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยสรุปประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 2) ด้านโอกาสทางการศึกษา และ 
3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 

1) ด้านคุณภาพการจัดการศกึษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ไดด้ำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยมีผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ใน 4 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562 แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test  
: O-NET)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตาราง  1   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4  กลุ่มสาระ) 

               ปีการศึกษา 2562    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  

               เปรียบเทียบกับระดับสังกัด สพฐ.  และระดับประเทศ 

ที ่ กลุ่มสาระ 
ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 

ระดับ 
เขตพื้นที ่

ระดับ 
สังกัด 

มากกว่า/
น้อยกว่า 

ระดับ 
เขตพื้นที่ 

ระดับ 
ประเทศ 

มากกว่า/
น้อยกว่า 

1 ภาษาไทย (61) 48.96 47.95 1.01 48.96 49.07 -0.11 
2 ภาษาอังกฤษ (63) 29.98 30.86 -0.88 29.98 34.42 -4.44 
3 คณิตศาสตร์ (64) 31.79 31.60 0.19 31.79 32.90 -1.11 
4 วิทยาศาสตร์ (65) 33.76 36.18 -0.54 33.76 35.55 -1.79 

รวมเฉลี่ย 4 วิชา 36.12 36.18 -0.05 36.12 37.99 -1.86 
        

                 จากตาราง 1     ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
(4 กลุ่มสาระ)  ปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เปรียบเทียบกับ
ระดับสังกัด (สพฐ.)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด จำนวน 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ  พบว่า  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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แผนภูมิภาพ 1  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4 กลุ่มสาระ)  
                    ปีการศึกษา 2562    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
                    เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

 
 
           จากแผนภูมิภาพ 1    ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(4  กลุ่มสาระ) ปีการศึกษา 2562   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ   พบว่า   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ  ทั้ง 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

แผนภูมิภาพ 2   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4 กลุ่มสาระ)  
                     ปีการศึกษา 2562   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
                     เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) 
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ภาษาไทย (61) ภาษาองักฤษ (63) คณิตศาสตร ์(64) วิทยาศาสตร ์(65)

ระดบัเขตพืน้ที่เปรยีบเทียบกบัระดบัประเทศ

ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัประเทศ
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ภาษาไทย (61) ภาษาอังกฤษ (63) คณิตศาสตร ์(64) วิทยาศาสตร ์(65)

ระดับเขตพืน้ทีเ่ปรียบเทยีบกับระดับสังกัด(สพฐ.)

ระดบัเขตพืน้ที่ ระดบัสังกัด(สพฐ.)



10 
 
                  

      จากแผนภูมิภาพ 2   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
(4 กลุ่มสาระ) ปีการศึกษา 2562  เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.)  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่วน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

ตาราง  2   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4 กลุ่มสาระ) 
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  
               กับปีการศึกษา 2561 

ที ่ กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2561 
การเพิ่ม/ลด สรุปผล 

1 ภาษาไทย (61) 48.96 55.66 -6.70 ลดลง 

2 ภาษาอังกฤษ (63) 29.98 33.10 -3.12 ลดลง 

3 คณิตศาสตร์ (64) 31.79 35.16 -3.37 ลดลง 

4 วิทยาศาสตร์ (65) 33.76 38.13 -4.37 ลดลง 

รวมเฉลี่ย 4 วิชา 36.12 40.51 -4.39 ลดลง 
 
                     จากตาราง 2  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(4 กลุ่มสาระ)   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 
กับปีการศึกษา 2561  พบว่า   คะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2562  ลดลงต่ำกว่าปีการศึกษา  2561 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้   ภาษาไทย (-6.70) วิทยาศาสตร์ (-4.37) 
 คณิตศาสตร์ (-3.37)  และภาษาอังกฤษ (-3.12)  
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แผนภูมิภาพ 3   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                     (4 กลุ่มสาระ)  ปีการศึกษา 2562   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                     ขอนแก่น เขต 2   เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  กับปีการศึกษา 2561 

 
 
               จากแผนภูมิภาพ 3  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  (4 กลุ่มสาระ)  ปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561   พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2562 ลดลงทั้ง  4 กลุม่สาระ
การเรียนรู้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้   ภาษาไทย (-6.70)  วิทยาศาสตร์ (-4.37) คณิตศาสตร์ (-3.37)  
และภาษาอังกฤษ (-3.12)   
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ภาษาไทย (61) ภาษาอังกฤษ (63) คณิตศาสตร ์(64) วทิยาศาสตร ์(65) เฉลี่ย 4 วชิา
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48.96

29.98 31.79
33.76

36.12

เปรียบเทยีบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561

ปี 2561 ปี 2562
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  ตาราง 3   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4 กลุ่มสาระ)  
               ปีการศึกษา 2562     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
                เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.)  และระดับประเทศ 
 

ที ่ กลุ่มสาระ 
ระดับสังกัด (สพฐ.) ระดับประเทศ 

ระดับ 
เขตพื้นที ่

ระดับ
สังกัด 

มากกว่า/
น้อยกว่า 

ระดับ 
เขตพื้นที ่

ระดับ 
ประเทศ 

มากกว่า/
น้อยกว่า 

1 ภาษาไทย (91) 53.43 55.91 -2.48 53.43 55.14 -1.71 

2 ภาษาอังกฤษ (93) 29.52 32.98 -3.46 29.52 33.25 -3.73 

3 คณิตศาสตร์ (94) 22.84 26.98 -4.14 22.84 26.73 -3.89 

4 วิทยาศาสตร์ (95) 28.88 30.22 -1.34 28.88 30.07 -1.19 

รวมเฉลี่ย 4 วิชา 33.67 36.52 -2.85 33.67 36.30 -2.63 

 
     จากตาราง  3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4 กลุ่มสาระ)         
ปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.)  
และระดับประเทศ   พบว่า  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับสังกัด (สพฐ.)และ
ระดับประเทศ  ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

แผนภูมิภาพ  4  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4 กลุ่มสาระ)  
                     ปีการศึกษา 2562   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 
                     เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) 
 

 
 
 
 

     จากแผนภูมิภาพ  4   ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ภาษาไทย (91) ภาษาอังกฤษ (93) คณิตศาสตร ์(94) วิทยาศาสตร ์(95) รวมเฉล่ีย

ระดับเขตพืน้ที่เปรียบเทยีบกับระดับสังกัด (สพฐ.)

ระดบัเขตพืน้ที่ สพฐ.
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(4 กลุ่มสาระ)  ปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เปรียบเทียบกับ
ระดับสังกัด (สพฐ.)  พบว่า  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับสังกัด (สพฐ.)  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

แผนภูมิภาพ 5  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4 กลุ่มสาระ) 
                    ปีการศึกษา 2562    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
                    เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
 

 
 

      จากแผนภูมิ  5  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
(4 กลุ่มสาระ)   ปีการศึกษา 2562   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ   พบว่า  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ   
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ตาราง 4  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4 กลุ่มสาระ) 
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 
               กับปีการศึกษา 2561 

ที ่ กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2561 
การเพิ่ม/ลด สรุปผล 

1 ภาษาไทย (91) 53.43 49.61 +3.82 เพ่ิมข้ึน 

2 ภาษาอังกฤษ (93) 29.52 25.86 +3.66 เพ่ิมข้ึน 

3 คณิตศาสตร์ (94) 22.84 24.42 -1.58 ลดลง 
4 วิทยาศาสตร์ (95) 28.88 33.16 -4.28 ลดลง 

รวมเฉลี่ย 4 วิชา 33.67 33.26 +0.41 เพิ่มข้ึน 
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 จากตาราง 4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (4 กลุ่มสาระ) 
ปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปี
การศึกษา 2561  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ของปีการศึกษา 2562  เพิ่มขึ้นสูงกว่าปีการศึกษา 2561  จำนวน  2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มขึ้น 3.82)  
ภาษาอังกฤษ (เพ่ิมข้ึน 3.66) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2562  ลดลงต่ำกว่าปีการศึกษา 2561  จำนวน 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ลดลง 4.28) คณิตศาสตร์ (ลดลง 1.58)  
 

แผนภูมิภาพ  6  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4 กลุ่มสาระ) 
                    ปีการศึกษา 2561   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 
                     เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2561 
 

 
 
           จากแผนภูมิภาพ 6     ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 (4 กลุ่มสาระ)  ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   เปรียบเทียบ  
ปีการศึกษา 2562  กับปีการศึกษา 2561  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ของปีการศึกษา 2562  เพิ่มข้ึนสูงกว่าปี
การศึกษา  2561  จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (เพ่ิมขึ้น 3.82)  ภาษาอังกฤษ (เพ่ิมข้ึน 3.66)  และคะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา 2562  ลดลงต่ำ
กว่าปีการศึกษา 2561  จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ลดลง  
-4.28)  คณิตศาสตร์ (ลดลง -1.58) 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
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ที่ 
จำนวน 

นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

ผลคะแนนการทดสอบจำแนกตามวชิา ระดับผลการทดสอบจำแนกตามวิชา 
ด้าน

คณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 

ด้าน
ภาษาไทย 
ร้อยละ 

ความสามารถ
รวมท้ัง 2 ด้าน 

(ร้อยละ) 

ด้าน 
คณิตศาสตร ์

ด้าน 
ภาษาไทย 

ความสามารถ
รวมทั้ง 2 

ด้าน 

ระดับประเทศ 644,758 44.94 46.46 45.70 พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
ระดับสังกัด (สพฐ.) 416,600 45.64 46.00 45.82 พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

1,599 46.23 48.23 47.24 พอใช้ พอใช้ พอใช้ 

 
 2) ด้านโอกาสทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค   
ทางการศึกษา รวมทั้งการเฝ้าระวังการออกกลางคัน การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ให้กับประชากรวัยเรียน 
ทุกคน รวมทั้งผู้พิการและด้อยโอกาส ในหลายรูปแบบ ให้เขา้ถึงบริการทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การให้ทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส แต่ยังมีประชากรวัยเรียน ผู้ด้อย 
โอกาสบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการออกกลางคันของประชากรวัยเรียน ที่ผ่านมา  
มีผลการดำเนินงานด้านโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียน ดังนี้ 

    2.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
        จำนวนและร้อยละของประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดในปี พ.ศ.2555 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 

จำนวน
ประชากรวัย

เรียนที่เกิดในปี 
พ.ศ.2555 (คน) 

เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปกีารศึกษา 2561 
เข้าเรียนช้ันอ่ืน   
(รวมทุกสังกัด) 

(คน) 

รวมประชากร               
วัยเรียนเข้าเรียน 

สพฐ. (คน) 
สังกัดอื่นๆ 

(คน) 

รวม 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
สพป. สศศ. 

รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

2,784 2,276 0 508 2,784 100 0 2,784 100.00 
   หมายเหต ุ จำนวนประชากรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ.2555  ข้อมูลจากการคัดสำเนา ทร.14  

  2.2 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มี หรือลดลง 
ตาราง แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนออกกลางคันในปีการศึกษา 2561 และ 2562 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

เพิ่มขึ้น/ลดลง  
ร้อยละ 

จำนวนผู้เรียน 
ต้นปี 
(คน) 

ผู้เรยีน 
ออกกลางคัน 

จำนวนผู้เรียน 
ต้นปี 
(คน) 

ผู้เรยีน 
ออกกลางคัน 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 - ป.6 13,938 0 0.00 13,824 0 0 0.00 
ม.1 - ม.3 2,436 10 0.41 2,298 0 0 -0.41 
รวมทั้งสิ้น 16,374 10 0.06 16,122 0 0 -0.06 

    จากตาราง อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง เท่ากับ 0.06   

   2.3 อัตราการศึกษาต่อของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
        1) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
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   ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบและเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 
 

จำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 
(โรง) 

ผู้เรยีนที่จบช้ัน  
ป.6 ท้ังหมด              

ปีการศึกษา 2562 
(คน) 

ผู้เรยีนที่จบช้ันป.6 
 ที่ไม่ไดเ้รียนต่อ 
ในปี กศ.2563 

ผู้เรยีนที่จบช้ันป.6  
ที่เข้าเรียนต่อ ม.1  

ในปี กศ.2563 
จำนวน ร้อยละ สังกัด สพฐ. สังกัดอื่น รวม ร้อยละ 

208 2,290 86 3.76 2,093 111 2,204 96.24 
หมายเหตุ   ใช้ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2562 

    2) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  
        ตารางแสดง จำนวนและร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนจบและเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

จำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 
(โรง) 

ผู้เรยีนที่จบช้ัน  
ม.3 ทั้งหมด              

ปีการศึกษา 2560 
(คน) 

ผู้เรยีนที่จบช้ัน ม.3 
 ที่ไม่ไดเ้รียนต่อ 
ในปี กศ.2561 

ผู้เรยีนที่จบช้ัน ม.3  
ที่เข้าเรียนต่อ ม.4 

ในปี กศ.2561 
จำนวน ร้อยละ เรียนต่อ อื่น ๆ รวม ร้อยละ 

208 717 14 1.96 701 2 703 98.04 
 

    2.5 เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
         1) ตาราง แสดงจำนวนและร้อยละของเด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ จำแนกตามประเภทความพิการ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 

ประเภทความพิการ 

เด็กพิการเรียนรวมที่ไดร้ับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเตม็ตามศักยภาพ 
จำแนกตามประเภทความพิการ และผา่นเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา 

เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) 

จำนวนทั้งหมด (คน) จัดทำแผน IEP (คน) 
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผน 

จำนวน ร้อยละ 
1. บกพร่องทางการเห็น 22 22 22 100 
2. บกพร่องทางการได้ยิน 4 4 4 100 
3. บกพร่องทางสติปัญญา 141 141 138 97.87 
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการ  
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

59 59 59 100 

5. บกพร่องทางการเรียนรู้ 3,343 3,343 3,021 90.36 
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา 18 18 18 100 
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 90 90 90 100 
8. บุคคลออทิสติก 37 37 35 94.59 
9. บุคคลพิการซ้ำซ้อน 69 69 69 100 

รวม 3,783 3,783 3,456 91.36 
  
  2) เด็กด้อยโอกาส 
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     ตารางแสดง จำนวนและร้อยของเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา        
เต็มตามศักยภาพ จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 

ประเภท 
เด็กด้อยโอกาส 

จำนวนทั้งหมด (คน) ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
จำนวน ร้อยละ 

1. นักเรียนพิการ 105 105 100 
2. นักเรียนด้อยโอกาส 14,674 14,674 100 
3. นักเรียนพิการและด้อยโอกาส 1,786 1,786 100 
4. ข้อมูลผิดปกติ - - - 
5. อายุนอกเกณฑ ์ - - - 

รวม 16,565 16,565 100 

ที่มา : ฐานข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2562 
 
3) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบตาม
องค์ประกอบตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และผ่านเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 208  แห่ง มผีลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (8 องค์ประกอบ)  
ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

    ระดับปฐมวัย  จำนวน 204 แห่ง มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับ 
ดีขึ้นไป จำนวน 203 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.51 จำแนกผลการประเมินดังนี้ 

   - ระดับยอดเยี่ยม  จำนวน    34  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  16.67 
   - ระดับดีเลิศ       จำนวน   121  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  59.31 
   - ระดับดี            จำนวน    48  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  23.53 
   - ระดับปานกลาง  จำนวน      1  แห่ง คิดเป็นร้อยละ    0.49 
   - ระดับกำลังพัฒนา      ไม่มี  
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จำนวน 208 แห่ง มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป   จำนวน  207 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 99.52 จำแนกผลการประเมิน ดังนี้ 
  - ระดับยอดเยี่ยม  จำนวน   20  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ    9.62 
  - ระดับดีเลิศ       จำนวน  121  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 58.17 
  - ระดับดี            จำนวน   66  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 31.73 
  - ระดับปานกลาง   จำนวน    1  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ   0.48 
  - ระดับกำลังพัฒนา   -ไม่ม-ี 
 

 
(ท่ีมา : กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 
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           2) มีการบริหารจัดการโดยการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา            
และการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ   
การบริหารทั่วไป และมีการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
           3) มีการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง 
โดยมีแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    
(School-Based Management : SBM   
           4) มีการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ หลากหลายช่องทาง 
           5) มีการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ให้รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยมีรูปแบบ วิธีการที่สามารถตรวจสอบและประเมินความสำเร็จได้ 
ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด 
           6) มีการสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภายใน 
และภายนอกท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่หลากหลาย 
           7) มีการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ 
สอดคล้องกับนโยบาย และตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
           8) จัดกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ โดยนำหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหาร
จัดการองคก์าร 
           9) มีการจัดทำและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้  
           10) มีระบบการกำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ         
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผน        
การปฏิรูปประเทศ และแผนความม่ันคง 
 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2  
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา      
ระหว่างประเทศ 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย     
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ 
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐ 
ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์ 
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดี
มีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึง 
การให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  
“ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง            
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ     
ทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง          
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ        
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ   
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล    
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      
23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 
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 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่                 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
12) การพัฒนาการเรียนรู้     13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม  
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ  
โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย  
ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกัน 
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้อง 
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน  
ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง  
ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม 
ด้วยระบบดิจิทัล 
 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลัก 
ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว้ 
ซ่ึงความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือดำเนินการ 
ตามอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์หรือแผน 
ด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ  
หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติ
ราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมิน
สถานการณ์ด้านความมั่นคง 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  
5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัย 
คุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม 
ระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 19) การรักษา 
ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดี        
ที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และ
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย                  
6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน
ทางสังคม     10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม    5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ  ที่ 21  8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย
การเมืองและฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟัง
ความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา 
เศราฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความม่ันคง 
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี 
สาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ 2) การผลิตและ 
พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนา 
ศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา 

9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565) 
 ตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความม่ันคง แผนปฏิบัติราชการระยะ  
3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบ 
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 – 2565 
ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์             
4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการ 
แต่ละเรื่องดังกล่าว 

10. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     (ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบ 
แนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญที่เก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ

บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้
ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ   
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำ
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งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 
เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย    
มุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถ      
ของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา
เพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
     - จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติ 
                  - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ

จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
     - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่าน   
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากขึ้น 

     - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง 
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ 

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
     - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม 

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับตำบล 
            - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

     - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล     
เป็นขั้นตอน 

     - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อม  ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
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2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน  

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
      - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
       - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  

                     - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง   
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

- ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความ  
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง 

ประสงค ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ  

และสร้างรายได้ 
5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี 
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง 
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ       

การปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง 

อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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11. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) 
           (ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
 -นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE²S การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand” โดย 
 - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการ 
บริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 - ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการ 
เปลี่ยแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอด 
เวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 
 - เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ร่วม 
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุม 
ผู้เรียนทั่วประเทศ 
 ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือทำ ครูยกกำลังสองที่เน้นเพ่ิม 
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกำลังสอง 
ที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air 
เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน 
และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา ที่มีอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกกำลังสองที่
มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทาง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญ 
ที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และ
ขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน 
สามารถเข้ามาพัมนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) 
 - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP)  
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         - จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 

12. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และนโยบาย ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology)  เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

- นโยบาย 
1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2.  ด้านโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
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     2.2  ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ           
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

     2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ 
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ด้านคุณภาพ 
      3.1ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก              
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
      3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
     3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่เน้นการพัฒนา
สมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
    3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ   
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4.  ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน             
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3        
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที ่    
ลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม      
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    4.6 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้กำหนดนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ที่สอดคล้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

 “สำนักงานคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐาน สืบสานวิถีความพอเพียง” 

คำนิยามวิสัยทัศน์ 

สำนักงาน    หมายถึง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  และโรงเรียนในสังกัด               
                                     ทุกโรงเรียน 

คุณภาพ      หมายถึง  คุณภาพผู้เรียน/คุณภาพโรงเรียน/คุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          คุณภาพผู้เรียน (L : Learner) หมายถึง  

           ระดับการศึกษาปฐมวัย  
            เด็กในระดับปฐมวัย ผ่านการประเมินทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา  
           ด้านอารมณ ์และด้านสังคม) ร้อยละ 100  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน             
 (Reading Test : RT) ในปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ระดับประเทศ  

 ผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : 
NT)  ในปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ระดับประเทศ 

 ผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
 ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ในปีการศึกษา   
 2564 สูงกว่า ระดับประเทศ 

   ผลสัมฤทธิ์ระดับชั้นเรียน  
 ผู้เรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน เกรด 3 และ  

 เกรด 4 ร้อยละ 90 ขึ้นไป ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ยึดตามแบบรายงาน พทข.1 และ พทข.2 

          (หมายเหตุ ไม่รวมเด็กพิเศษ, แข่งกับเป้าหมายของโรงเรียนตนเอง ไม่จัดเรียงลำดับคุณภาพกับโรงเรียนอื่น)  
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คุณภาพโรงเรียน (S : School) หมายถึง 
 โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance : IQA) โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ100  
            โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance : EQA)  

จาก สมศ. ร้อยละ 85 ขึ้นไป 
 

คุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (O : Organization) หมายถึง  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย/

ระดับคุณภาพสูงขึ้น และลำดับที่ ดีขึ้น จากปีที่ผ่านมา ดังนี้  
ผลประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS)  
ผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

          มาตรฐาน             หมายถึง      มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละจุดเน้น 

          วิถีความพอเพียง    หมายถึง     ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างความปลอดภัยทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  

2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21   
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน      

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
          4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
           5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development  Goals : SDGs)    
           6. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มีนวัตกรรม
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ค่านิยมองค์กร 
        “ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ” 

วัฒนธรรมองค์กร 
                 “สำนึกดี มีวินัย ใส่ใจคุณภาพงาน รักองค์กร” 
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เป้าหมาย 

ด้านความปลอดภัย 
     1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีภูมิคุ้มกันและมีความพร้อมสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และทักษะในการคุ้มครอง ป้องกันด้านความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้รับบริการ เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างความปลอดภัยในวิชาชีพของตนและการแสดงออกท่ีถูกต้อง 
ทั้งในระดับสถานศึกษาและชุมชนในวิชาชีพ 

  3. สถานศึกษามีกลไกและมาตรการ รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา 
ให้ผู้เรียน ปลอดภัยจาการถูกคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

ด้านโอกาส 
             1. ผู้เรียนปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ  วินัย อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริม   
และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
             3. ผู้เรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน รวมทั้งเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่ว ถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ 
            4. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 

    5. ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ มีทักษะ 
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ด้านคุณภาพ   

  1. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน  
เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
            2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมี 
งานทำ  มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET)  ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
           3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล 
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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ด้านประสิทธิภาพ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ในการ 
กำกับ ติดตามประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
          2. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มี
จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน  และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
(Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
          3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

              จากนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้กำหนด 
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เป็น 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์  
               กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
               กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
               กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
               กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด 
                              ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
               กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัด 

             1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ตัวช้ีวัด  
  -ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

            2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 
 - ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบท 

                3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     ตัวชี้วัด 
     1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

               2. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
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     3. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

     4. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
     5. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 
    6. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
               7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์   ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
               8. รอ้ยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือ 
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
               9. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 
             10. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
         4. การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ำ                     
ทางการศึกษา 

      ตัวช้ีวัด 
   1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ต่อประชากรกลุ่มอายุ 

                - ระดับปฐมวัย 
               - ระดับประถมศึกษา 
               - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (สามัญ - อาชีวศึกษา) 
            2. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ  
                หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจำเป็น 
            3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
           5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 

 - ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

        6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

 ตัวช้ีวัด 

 1. จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
            2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
(ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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            3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับดีมากถึงดี่เยี่ยม 
            4. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ.มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต 
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เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 

 
การประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ปี 2563 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 3.50 ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี 
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

3 ดี ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่  6 จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จ     พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4 ดีมาก ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

- ไม่ประเมิน  

ตัวช้ีวัดที่  9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้าน
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- ไม่ประเมิน  

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.25 ดี ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่  11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

3 ดี ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่  12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  มฐ.ที่ 3 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ NT) 

5 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่  13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

   

     ตัวชี้วัดย่อยที่  13.1  ระดับชั้นประถมมศึกษาปีท่ี 6 (สำหรับสพป.) 1 ปรับปรุง ดีมาก 

     ตัวชี้วัดย่อยที  13.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 4 ดีมาก ดีเยี่ยม 

 



35 
 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ปี 2563 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ตัวช้ีวัดที่  14 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได้ 

   

     ตัวชี้วัดย่อยที่  14.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 (สำหรับสพป.) 3 ดี ดีเยี่ยม 

     ตัวชี้วัดย่อยที่  14.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 4 ดีมาก ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่  16  ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

   
 

     ตัวชี้วัดย่อยที่  16.1   ระดับปฐมวัย (สำหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

     ตัวชี้วัดย่อยที่  16.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ปรับปรุง ดีมาก 

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3.40 ดี ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่  18  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ    
เป็นมาตรฐานเสมอกัน 

   

     ตัวชี้วัดย่อยที่  18.1  ระดับชั้นประถมศึกษา 1 ปรับปรุง ดีมาก 

     ตัวชี้วัดย่อยที่  18.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (สำหรับสพป.) 5 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

     ตัวชี้วัดย่อยที่  18.3   ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  5 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่  23  สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 23.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สำหรับ
สพป.) 

5 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่  24  สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง ดีมาก 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.00 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่  26  สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่
ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลงฯลฯ 
 

5 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ปี 2563 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3.00 ดี ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่  41  สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงาน 
ส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ      
ด้านบริหารจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดที่  42  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ใน 
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 3.39 ดี ดีเยี่ยม 

 
 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมิน 

ปี 2563 
(ค่าคะแนน) 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

1. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
    (O-NET)  

2.2800 4.0000 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 
5.0000 

 
5.0000 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.           
ระดับ  ดี   ขึ้นไป (ยกเลิกตัวชี้วัด) 

0.0000 4.0000 

4. ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขท่ีบัตร
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
          4.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคล  

 
 

3.3814 

 
 

5.0000 

          4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายคนด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program)  

 
5.0000 

 
5.0000 

5. การลดพลังงาน 
          5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า  

 
1.0000 

 
5.0000 

          5.2 พลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง  5.0000 5.0000 

6. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
          6.1 การประเมินหลักฐาน 10 ประเด็น (รายงานในรอบ 6 เดือน)  

 
5.0000 

 
5.0000 

          6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ  
               (รายงานทุกเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563)  

5.0000 5.0000 
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ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมิน 

ปี 2563 
(ค่าคะแนน) 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

7. การกำกับดูแลการทุจริต  2.0000 5.0000 

8. ภาวะผู้นำ  4.0000 5.0000 

9. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
    1) ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน  

 
5.0000 

 
5.0000 

    2) มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้  
แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ  

 
5.0000 

 
5.0000 

    3) มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
หรือผู้รับบริการ  

 
5.0000 

 
5.0000 

10. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
      10.1 (1) การใช้ระบบ VIDEO Conference ในองค์การ  

 
5.0000 

 
5.0000 

      10.1 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
กับโรงเรียนเพื่อการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน  

 
5.0000 

 
5.0000 

      10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber)  5.0000 5.0000 

11. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
      11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 
4.2000 

 
5.0000 

      11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  

 
3.7981 

 
5.0000 

      11.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5.0000 5.0000 

      11.4 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  5.0000 5.0000 

      11.5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  5.0000 5.0000 

12. ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 5.0000 5.0000 

 
                   คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  4.34815 
                   สรุปผลการประเมินส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ระดับมาตรฐานขั้นสูง (86.96) 
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การประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ปี 2563 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ    

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 1  ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การ 
ไปสู่เป้าหมาย 

        ประเด็นการพิจารณาท่ี 2  การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        ประเด็นการพิจารณาท่ี 3  การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 4  การสร้างหรือประยุกตใ์ช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 5  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 6  การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
 

4 
3 
 
4 
 
3 
 
5 
 
4 
 
4 

 

ดีมาก 
ดี 
 

ดีมาก 
 
ดี 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
           ประเด็นการพิจารณาที่ 2  การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และนำองค์ความรู้
มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 
 

2 
 

พอใช้ 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
            ประเด็นการพิจารณาท่ี 3  การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน 
องค์กร เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 

4 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4 ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
           ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล 
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3 
 

ดี 
 

ดีเยี่ยม 
 
 



39 
 

 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ปี 2563 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
       ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็น

ระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 

5 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
         ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 
 

พอใช้ 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
          ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

5 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
         ประเด็นการพิจารณา : การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 
 

1 
 
 

ปรับปรุง 
 
 

ดีมาก 
 
 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 3 ดี ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

   

ตัวบ่งชี้ท่ี 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จ       
และเป็นแบบอย่างได้  

2 พอใช้ ดีมาก 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
             2.1 ระดับปฐมวัย  
             2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4 
 
4 
4 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
               4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
               4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

5 
 
5 
 
 
 
5 
5 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ 

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ปี 2563 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ตัวบ่งชี้ที ่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื ้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที ่สูงขึ ้น หรือมีความรู ้ทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
         ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ  
               4.1 เด็กพิการเรียนรวม 
               4.2 เด็กดอ้ยโอกาส 
               4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 

5 
 
 
 
 
 
5 
5 
5 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิง
ประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
          ประเด็นการพิจารณา : ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่
ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การ
รับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่   ก.ค.ศ. กำหนด หรือรางวัลเทียบเคียง
และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 
 

4 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ       
ในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
          ประเด็นการพิจารณา : ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการ
ให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
 

5 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 4 ดีมาก ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก ดีเยี่ยม 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ออนไลน์) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการประเมิน 

ปี 2563 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

1) การปฏิบัติหน้าที่   

2) การใช้งบประมาณ   

3) การใช้อำนาจ   

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ   

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต   

6) คุณภาพการดำเนินงาน   

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน   

9) การเปิดเผยข้อมูล   

10) การป้องกันการทุจริต   

คะแนนนเฉลี่ย 73.04 (ไม่ผ่าน) 85 ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 3  

สรุปโครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและของชาติ   
    - ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน      ใน
การสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาสารเสพติดและ
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2564 
2. ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย  “ปัญหาหยุดยัง้ด้วยพลงัเด็ก
และเยาวชน” ปีงบประมาณ  2564 
3. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สงักัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีงบประมาณ 
2564 
4. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ปีงบประมาณ 2564 
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาครูนักจิตวิทยาประจำ
สถานศึกษา 
6. โครงการวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
 

  

    -ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาการศึกษาตามบริบท 
 

1. ขับเคลื่อนทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียน 
ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 

- 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
    1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

กลุ่มนิเทศฯ 

 3. การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเทสซอรี (Montessori) 
ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มนิเทศฯ 

    2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนที่มี 
ผลสัมฤทธิ์ต่ำ 30 โรงเรียนท้าย สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

กลุ่มนิเทศฯ 

    3. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม THE GEOMETER’S 
SKETCHPAD (GSP) 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

    4.. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

1. เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ (โรงเรียนคุณธรรม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
2. โครงการจัดการเรียการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย 

กลุ่มนิเทศฯ 

     5. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

1. โครงการครูคลังสมอง (บุคลากรวิทย์-คณิต) กลุ่มนิเทศฯ 

     6. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

1. การศึกษาและพัฒนากระบวนการนิเทศการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โมเดล KK2-LCI & A 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียน ป.1- ม.3 

กลุ่มนิเทศฯ 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 
    7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

1. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออก เขียน
ได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

    8. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุล
ทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็กศตวรรษท่ี 21                        
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 4+1 
3. การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาโดยใช้การเรียนรู้แบบ    
บูรณาการสามประสาน (BOM) 

กลุ่มนิเทศฯ 

    10. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ  
การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ 
ความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทาย 
ที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

2. ขับเคลื่อนทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียน 
ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  

     1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 
         - ระดับปฐมวัย 
         - ระดับประถมศึกษา 
         - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         
           (สามัญ - อาชีวศึกษา) 
 
 
 

1. โครงการ“รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564” 
2. ช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
3. การจัดทำข้อมูลโปรแกรมสถานศึกษาและการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
4. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยี 
สารสนเทศ DLTV DLIT 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 



45 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 
    2. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
ที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
2. ช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  

กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

   -ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School) และธนาคารขยะ 
2. ปลูกจิตสำนึกลดปริมาณและคัดแยกขยะหรือนำขยะมูลฝอย
มาใช้ประโยชน์ ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานและ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
กลุ่มอำนวยการ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
   1.จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
เพ่ิมขึ้น 

1. โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. การพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

กลุ่ม ICT 
 

   2. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2. การส่งเสริม ให้ความรู้ วินัยกับการปฏิบัติหน้าที่  

กลุ่มอำนวยการ 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
   3. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

1. โครงการจัดการเรียการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ นโยบาย สพฐ.  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
นโยบาย สพฐ.ปี 2564 โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านความปลอดภัย   
1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพ
ติดและยาเสพติดในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2564 
2. ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย  “ปัญหาหยุดยั้งด้วย
พลังเด็กและเยาวชน” ปีงบประมาณ  2564 
3. การสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาครูนักจิตวิทยา
ประจำสถานศึกษา 
5. โครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School) และ 
ธนาคารขยะ 
6. ปลูกจิตสำนึกลดปริมาณและคัดแยกขยะหรือนำขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานและ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มอำนวยการ 
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2. ด้านโอกาส   
     2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการ 
ที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
ให้สมกับวัย 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

     2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามาตรฐาน วางรากฐาน
การศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1. โครงการรับนักเรียน 
2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
3. การส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
4. โครงการขับเคลื่อนทักษะด้านอาชีพ 

 

     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ใน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

1. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ปีงบประมาณ 2564 
2. ช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ 
เรียนรวม 
2. โครงการส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึง 
โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
3. โครงการขับเคลื่อนทักษะด้านอาชีพให้แก่ 
นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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นโยบาย สพฐ.ปี 2564 โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 

3.  ด้านคุณภาพ   
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก ในศตวรรษที่ 21  
อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ   ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1..โครงการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศรร.) 
4. เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ (โรงเรียนคุณธรรม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
 

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมี 
งานทำ 

1. โครงการสร้างคน สร้างจิตอาสาเพื่อพัฒนาทักษะ 
การคิด คณิตคิดเร็ว สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม THE GEOMETER’S 
SKETCHPAD (GSP) 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. การนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
Face-to-Face และออนไลน์ 
5. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพภาษาอังกฤษ 
6. การพัฒนาการรเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่าน
ออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง   
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
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นโยบาย สพฐ.ปี 64 โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 
     3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency-based Curriculum) ที่เน้นการพัฒนา
สมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) รวมทั้งส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้   ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ทุกระดับ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็กในศตวรรษ 
ที่ 21 
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning  4+1) 
3. พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ (BOM) 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 

     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ 
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเอง   
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

1. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก  
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLTV, DLIT)  

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

4.  ด้านประสิทธิภาพ   
     4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน          
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพงานนโยบายและแผน 
    - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
    - การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
    - จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์เครือข่าย 
สถานศึกษา 
3. การประชุม ก.ต.ป.น. 
4. การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
5. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 
 

กลุ่มอำนวยการ 
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แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ./ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพ 
ของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

      4.3 บริหารจัดการโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน  
ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 

โครงการรับนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

                            -  

     4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัวในการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                            -  

     4.6 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

1. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
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สรุปโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 

ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 
1.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียน โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 
30 โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning  4+1) 
3. พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้แบบ 
บูรณาการ (BOM) 
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. (ยกเลิกตัวชี้วัด) 

-  

4. ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่
อ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
     4.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผล
การเรียนรายบุคคล 
     4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบ PSC  
(P-School Checking Program) 

1. จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) กลุ่มนโยบายและแผน 
 

กลุ่ม ICT 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. การลดพลังงาน 
     5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า 
     5.2 พลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 

มาตรการประหยัดพลังงาน กลุ่มอำนวยการ 

6. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 1.โครงการปลูกจิตสำนึกลดปริมาณและคัดแยกขยะ 
2. โครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School) 
   และธนาคารขยะ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 
7. การกำกับดูแลการทุจริต ใช้ผลประเมิน ITA กลุ่มอำนวยการ 
8. ภาวะผู้นำ ใช้ผลประเมินมาตรฐานที่ 1 ตบช.ที่ 1 กลุ่มอำนวยการ 
9. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงาน  

4 ด้าน 
 

10. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
     10.1 (1) การใช้ระบบ VIDEO Conference ในองค์การ 
     10.1 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนเพ่ือการบริหารหรือการจัดการเรียน 
การสอน 
     10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber) 

1. การประชุมทางไกล (VIDEO Conference) กลุ่ม ICT 

11. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
     11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสำนักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
     11.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการ
บัญชีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    11.4 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
    11.5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 
1.การจัดทำบัญชีทุกประเภท, งบทดลองของ สพท. 
 
2. การกรอกข้อมูลระบบ https://e-
budget.jobobec.in.th/   ของทุกโรงเรียน 
3. โครงการติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียน และ สพท. 
4. การประเมินตนเองโรงเรียนวิถีพุทธ 
5. บัญชีแสดงปริมาณงานของ สพท 
    และโรงเรียน (จำนวนโครงการทั้งหมด) 

 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
กลุ่มนิเทศฯ 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
12. ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา แบบสอบถามความคิดเห็น กลุ่มอำนวยการ 

 
 
 

https://e-budget.jobobec.in.th/
https://e-budget.jobobec.in.th/
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สรุปโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  3 มาตรฐาน  14 ตัวบ่งชี ้20 ประเด็นพิจารณา 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่
เป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการ 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการ 
จัดการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนา การบริหารและ
การจัดการศึกษา 
 

 
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ (คลอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน) 
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
4. โครงการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. โครงการประชาสัมพันธ์ 
6. โครงการวินัยกับการปฏิบัติหน้าที่  
7. มาตรการ แนวปฏิบัติในการทำงานเพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
8. Model ในการขับเคลื่อน 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มนโยบายและแผน 
 
กลุ่ม ICT 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

1. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา 
2. การส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน  
4. ประชุม Morning Talk 
5. ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ 
. 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มอำนวยการ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารและการจัดการศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

1.การประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
2.การประชุม ก.ต.ป.น. 
3.ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  
4. ชมรมครูปฐมวัย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, 
ครู ICT 

กลุ่มอำนวยการการศึกษา 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศฯ 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล 
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

กลุ่มนิเทศฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้งบประมาณ 
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 

- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
- ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจัดทำแผน 
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพครู   และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.โครงการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีและ
เลื่อนวิทยฐานะ(ว.21/2560) 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
 

โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่ม ICT 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5   การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ประเด็นการพิจารณา : การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน  
และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การจดัการศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

2. โครงการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม 
ก่อนเปิดภาคเรียน 

กลุ่มนิเทศฯ 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัด 
                 การศึกษา 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้  
 

Best กลุ่มละ 1 เร่ือง ทุกกลุ่ม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
                2.1 ระดับปฐมวยั 
                2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 

1. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

กลุ่มนิเทศฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) 
              
 
 

1.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน โรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ำ 30 โรงเรียน 

 

กลุ่มนิเทศฯ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
           4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
             4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
ได้แก่  กระบวนการลูกเสือ, คุณธรรม จริยธรรม 
จิตอาสา ฯลฯ 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาส 
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมี
ความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ  
        4.1 เด็กพิการเรียนรวม 
        4.2 เด็กด้อยโอกาส 
        4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (10 ด้าน) (ป.-3,ป.6, ม.3) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
2. โครงการส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับ 
โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
3. โครงการขับเคลื่อนทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ 
ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิง
ประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
  

ใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการ
ให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

กลุ่มอำนวยการ 
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ตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ 
ตัวชี้วัดที่ 2  ใช้งบประมาณ ใช้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน  
ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อำนาจ (Internal Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน   
ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร ใช้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก  
ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)  
ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล   
               ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   
               01 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน o 

ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่ม 
หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น 

 

               02 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน  
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหาร
สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของ
หน่วยงาน 

 

               03 อำนาจหน้าที่  o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกำหนด  
          04  แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนา 

                     หนว่ยงาน * 
o แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2563-2565)  
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ตัวช้ีวัด/ข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

           05 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  
o ที่อยู่หน่วยงาน  
o หมายเลขโทรศัพท์  
o หมายเลขโทรสาร  
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

 

           06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงาน เช่น  
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
  พ.ศ. 2546 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไข   
   เพ่ิมเติมเป็นต้น 

 

           07  การประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ  
                การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล   
               08  Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะ 
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น  
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ตัวช้ีวัด/ข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
            09  Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ 

Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

 

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน   
      การดำเนินงาน   
               010 แผนปฏิบัติการประจำปี 
 

รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 

กลุ่มนโยบายและแผน 

                011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน   
                    ประจำปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ 
ดำเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ   

กลุ่มนโยบายและแผน 

                012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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ตัวช้ีวัด/ข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

        การปฏิบัติงาน   
              013  คู่มือปฏิบัติงาน แสดงคู่มือปฏิบัติงาน/แนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

แต่ละกลุ่ม 
กลุ่มอำนวยการ 

        การให้บริการ   
   014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แสดงคู่มือปฏิบัติงาน/แนวทาง/ขั้นตอน แผนผัง แผนภูมิ 

การให้บริการ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
 

               015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  
               016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 
                    การให้บริการ 

แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ 
หรือภารกิจหน่วยงาน 

 

              017 E-Service ช่องทางการให้บริการบุคคลภายนอก ผ่านทางออนไลน์, เว็บไซต์  
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ   
              018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 

แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แหล่งงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทการใช้จ่าย ฯลฯ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 

             019 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย          
             งบประมาณ รอบ 6 เดือน 

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี (6 เดือนแรก) 

กลุ่มนโยบายและแผน/ 
กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์ 
             020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ฯลฯ 
3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย/์กลุ่มนโยบาย   

และแผน 
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ตัวช้ีวัด/ข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

        การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
        021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน

จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

       022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ  
             การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ 
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

       023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      
             รายเดือน 

1. แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

       024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
             ประจำปี 

1. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
2. มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ 
3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนา  
                            ทรัพยากรบุคคล 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
       025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของผู้บริหาร 

สูงสุด หรือนโยบายที่กำหนดในนามหน่วยงาน 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ตัวช้ีวัด/ข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

          026 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหาร 
                ทรัพยากรบุคคล 

1. แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนกำลังคน การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้า ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัย ของบุคลากรใน หน่วยงาน  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

       027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
                บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีปัจจุบัน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

          028 รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
                ทรัพยากรบุคคล ประจำปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ตัวช้ีวัด/ข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส    

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กลุ่มกฎหมายและคดี 
        029  แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน 
               การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  

กลุ่มกฎหมายและคดี 

        030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและ  
              ประพฤติมิชอบ 

oแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

         031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและ 
              ประพฤต ิมิชอบประจำปี 

O แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง 
เรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
o เป็นข้อมูลในปีงบประมาณปัจจุบัน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

         การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
         032 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 

ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 

กลุ่มอำนวยการ 

         033 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
 

กลุ่มอำนวยการ 
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ตัวช้ีวัด/ข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  

            
          034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร 
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

กลุ่มอำนวยการ 

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต   
   035  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ 

ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
O การควบคุมภายใน 

กลุ่มอำนวยการ 

         036 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม 
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน คุณธรรมและความ
โปร่งใส  
 

กลุ่มอำนวยการ 

         037  การดำเนินการเพ่ือจัดการ ความเสี่ยง 
                การทุจริต 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ 
ความเสี่ยง ในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของหน่วยงาน  
 

กลุ่มอำนวยการ 
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ตัวช้ีวัด/ข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

         038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร 
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
อย่างชัดเจน ได้แก่ 
 ………………………………………………………………………………. 

กลุ่มอำนวยการ 

 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น  
   (แผนป้องกันการทุจริตประจำปี………………..) 
-  โครงการติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  
 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
  ในสถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มอำนวยการ 

       040  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการ 
             ป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการ แต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ  

กลุ่มอำนวยการ 

       041 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกัน   
             การทุจริตประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น o ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
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ตัวช้ีวัด/ข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่สอดรับ/ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
 ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต    

      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน 
            การทุจริตภายในหน่วยงาน 

 กลุ่มกฎหมายและคดี 

    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
              ภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 
ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น  
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี 
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ 
ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
 

 

    O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
              และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ความจำเป็นพื้นฐาน (งบประจำ) เพ่ือการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
จำนวน 3,500,000 บาท และได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม เป้าเหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จและงบประมาณ 
ตามภาระงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,500,000 บาท เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

1. งบดำเนินงาน (งบประจำ) 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
 (1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสำนักงาน 400,000 
 (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 100,000 
 (3) ค่าเบี้ยประชุม ก.ต.ป.น. 24,000 
 (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 600,000 
 (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 
 (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 
 (7) ค่าวัสดุสำนักงาน 350,000 
 (8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลี่น 200,000 
 (9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 70,000 
 (10) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 80,000 
2 ค่าสาธารณูปโภค  
 (1) ค่าไฟฟ้า 600,000 
 (2) ค่าน้ำประปา 32,200 
 (3) ค่าโทรศัพท์ 25,000 
 (4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข 25,000 
3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น  
 (1) ค่าจ้างเวรยาม 1 อัตรา  (9,000+450*1*12) 113,400 
 (2) ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด 3 อัตรา 

    อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท จำนวน 4 อัตรา (9,000+450*3*12) 
340,200 

 (3) ค่าจ้างพนักงานขับรถ 1 อัตรา (9,000+450*1*12) 113,400 
 (4) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา (9,000+450*2*12) 226,800 
 รวม 3,500,000 
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำแนกตามกลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษา  ประจำปี
งบประมาณ  2564 

งบ สพฐ. 
(47,420) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย  “ปัญหาหยุดยั้ง
ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ปีงบประมาณ  2564 

งบ สพฐ. 
(36,300) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 

งบ สพฐ. 
(201,625) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ปีงบประมาณ 2564 

งบ สพฐ. 
(39,320) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาครู
นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 

งบ สพฐ. 
(65,300) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6 โครงการวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 
2564 

15,000 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขับเคลื่อนทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียน 

ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด 

ภาคเรียน ปีงบประมาณ 2564 
88,680 กลุ่มนิเทศฯ 

2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็ก
ศตวรรษท่ี 21                        

159,800 กลุ่มนิเทศฯ 

3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้
นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

104,800 กลุ่มนิเทศฯ 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21 
สำหรับนักเรียน ป.1- ม.3 

299,860 กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนที่มี 

ผลสัมฤทธิ์ต่ำ 30 โรงเรียนท้าย สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

128,400 กลุ่มนิเทศฯ 

6 การศึกษาและพัฒนากระบวนการนิเทศการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โมเดล  
KK2-LCI & A 

156,600 กลุ่มนิเทศฯ 

7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
4+1 

178,100 กลุ่มนิเทศฯ 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม THE 
GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP) และการคิดเลขเร็ว
แบบเวทคณิต 

142,400 กลุ่มนิเทศฯ 

9 การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาโดยใช้การเรียนรู้แบบ
บูรณาการสามประสาน (BOM) 

96,400 กลุ่มนิเทศฯ 

10 การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมด้วยการขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

123,300 กลุ่มนิเทศฯ 

11 พัฒนานายทะเบียนวัดผลโรงเรียนในการบันทึกผลการ
เรียนนักเรียนด้วยโปรแกรม SchoolMIS ปีการศึกษา 
2563 

งบ สพฐ. 
(31,500X 

กลุ่มนิเทศฯ 

12 เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคณ
ลักษณะอันพึงประสงค์ (โรงเรียนคุณธรรม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

งบ สพฐ. 
(92,100) 

กลุ่มนิเทศฯ 

13 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนในสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

73,600 กลุ่มนิเทศฯ 

14 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 310,000 กลุ่มนิเทศฯ 
15 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่สถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศรร.) 

73,980 กลุ่มนิเทศฯ 

16 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 93,800 กลุ่มนิเทศฯ 
17 การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับ

ปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเทสซอรี 
(Montessori) ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งบ สพฐ. 
(600,000) 

กลุ่มนิเทศฯ 

18 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย 241,720 กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
19 พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

330,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

20 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 100,500 กลุ่ม ICT 
21 การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
31,260 กลุ่มส่งเสริมการจัดฯ 

22 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้น
ความรู้เบื้องต้น 

180,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดฯ 

23 การงฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ขั้นสูง 
(A.T.C.) 

768,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดฯ 

24 การสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 40,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดฯ 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลด 
              ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึง

โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
44,820 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 “รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564” งบ สพฐ. 
(30,000) 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม งบ สพฐ. 
(560,700) 

กลุ่มนิเทศฯ 

4 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 250,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 
5 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยี 

สารสนเทศ DLTV DLIT 
งบ สพฐ. 

(119,000) 
กลุ่ม ICT 

 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการโรงเรียนสีเขียว (Green School) และ 

ธนาคารขยะ 
งบ สพฐ. 
(20,000) 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 ปลูกจิตสำนึกลดปริมาณและคัดแยกขยะหรือนำขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

งบ สพฐ. 
(20,000) 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานและ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

150,000 กลุ่มอำนวยการ 
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 กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบ สพฐ. 
(430,000) 

กลุ่มอำนวยการ/นิเทศฯ 

2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 290,000 กลุ่มนิเทศฯ 
3 พัฒนาตามนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
50,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

4 การจัดทำข้อมูลโปรแกรมสถานศึกษาและการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

38,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

5 การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  (โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์) 

25,800 กลุ่มอำนวยการ 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

40,000 กลุ่มอำนวยการ 

7 ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 73,620 ตสน. 
8 วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  ชาติ  ศาสนา  

และประเพณีไทย 
162,000 กลุ่มอำนวยการ 

9 การพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะ  

111,600 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

10 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

100,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

11 การพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา 200,000 กลุ่มอำนวยการ 
12 การปฏิบัติงานนักการพัฒนา (จิตอาสา) ตามโครงการ

โรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

60,000 กลุ่มอำนวยการ 

13 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 60,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

14 ฝึกอบรมการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

48,900 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

15 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 2 

25,920 กลุ่มอำนวยการ 

16 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

10,000 กลุ่มอำนวยการ 

17 การแข่งขันกีฬา สพป.ขอนแก่น เขต 2 สัมพันธ์ ปี 2564 65,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม 
และประเทศชาติ 
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ชื่อโครงการ   ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและยาเสพติด    
                                          ในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2564 
แผนงาน   บูรณาการป้องกัน  ปราบปราม  และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
ลักษณะโครงการ  (../..)  ใหม ่ (....)  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางศิริพร  เที่ยงนนทรี  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์  รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564   
สอดคล้องกับ 
1.ยุทธศาสตร์/แผนแม่บท ด้านที่  1 ด้านความมั่นคง / ประเด็นที่  1  ความมั่นคง 
2.แผนปฏิรูปฯด้านการศึกษา เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี  21 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.นโยบายรัฐบาล  นโยบายที่  2  
5.นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่  1   
6.ตัวช้ีวัดตามแผน สพฐ.  นโยบายที่  4  ตัวชี้วัดที่  24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาช้านาน โดยสภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวะการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ         
ที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน      
ต่อยาเสพติด และปัจจัยยั่วยุต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการกลับไปใช้ซ้ำ นอกจากนี้ปัจจุบัน  
ยังพบว่าเด็กและเยาวชนมีการนำสารต่างๆ ที่หาได้ง่ายมาผสมกันเพ่ือให้ออกฤทธิ์เหมือน สารเสพติด ซ่ึงเด็กและ
เยาวชนมีการทดลองดื่มสารเหล่านี้ เนื่องจากมองว่าเกิดจากส่วนผสมของสารที่ไม่เป็นอันตราย โดยที่ไม่ได้คำนึง     
ว่ามีฤทธิ์เสพติด ปัญหาสารเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ส่งผลต่อพัฒนาการ    
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กระทบต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ    
  ปัจจุบันเยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ส่วนมากมาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจากตัว
เยาวชนเอง เช่น ความอยากรู้ อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน ความต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม   
เพ่ือนหรือเข้ากับเพ่ือนได้ ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเยาวชนใช้ยาในทางท่ีผิดหรือหลงเชื่อคำโฆษณาจิตใจ   
ของเยาวชนอ่อนแอ ใจคอไม่หนักแน่น เมื่อมีปัญหา ไม่สมหวัง ไม่ไตร่ตรองหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหา ก็ใช้ยาหรือ        
ยาเสพติดเป็นเครื่องช่วยระงับความรู้สึกทุกข์ของตน ใช้บ่อยๆ ทำให้เกิดการเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถ
เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความสุข สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อน
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษา 
  2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถบันทึกข้อมูลในระบบ NISPA และระบบ CATAS ได้อย่างถูกต้อง 
  2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่             
ในโรงเรียนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
   ครูหรือบุคลากรโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
จำนวน 208 โรงเรียน รวม 208 คน 
   3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  (Outcome) 
   ครูหรือบุคลากรโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษา 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
     3.3.1ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษา 
     3.3.2ผู้เข้าอบรมสามารถบันทึกข้อมูลในระบบ  NISPA  และระบบ  CATAS  ได้อย่างถูกต้อง 
     3.3.3สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในโรงเรียนได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
  3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2  สามารถขับเคลื่อน
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษา 
   3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  ได้แก่  โรงเรียน  ครู  บุคลากรและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประศึกษาขอนแก่น  เขต  2 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
            เดือนตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564  รวม  1  วัน   

5. สถานที่ดำเนินการ 
           อาคารศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
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6. กิจกรรมและงบประมาณ 

หมายเหตุ  (**สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ**)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - -  
2. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรมตาม
โครงการ 

- - -  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - - -  
4. ดำเนินงานตามโครงการ  
   1) ค่าพิธีเปิด 
   2) ค่าตอบแทนวิทยากร 
   3) ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม  208  คน และ
คณะกรรมการดำเนินงาน  15  คน  รวม  
223  คนๆละ  25  บาท  จำนวน  2  มื้อ 
   4) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สำหรับผู้เข้าอบรม  208  คน และ
คณะกรรมการดำเนินงาน  15  คน  รวม  
223  คนๆละ  25  บาท  จำนวน  1  มื้อ 
   5) ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร 
   6) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารการประชุม 
  
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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รวมเงิน 8,200 39,220 -  
รวมงบประมาณที่ใช้ 47,420 
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ชื่อโครงการ   ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย  “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและ 
     เยาวชน” ปีงบประมาณ  2564 
แผนงาน   บูรณาการป้องกัน  ปราบปราม  และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
ลักษณะโครงการ  (../..)  ใหม ่  (....)  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางศิริพร  เที่ยงนนทรี  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์  รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564   
สอดคล้องกับ 
1.ยุทธศาสตร์/แผนแม่บท ด้านที่  1 ด้านความม่ันคง / ประเด็นที่  1  ความมั่นคง 
2.แผนปฏิรูปฯด้านการศึกษา เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี  21 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.นโยบายรัฐบาล  นโยบายที่  2  
5.นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่  1   
6.ตัวช้ีวัดตามแผน สพฐ.  นโยบายที่  1  ตัวชี้วัดที่  3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 

  ในสภาพปัจจุบันที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  อีกท้ังความล้ำสมัยของเทคโนโลยี   
การสื่อสาร ความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม การหล่อหลอมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคน ที่บุคคล     
ในสังคมต้องตั้งรับกับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนต้องปรับตัว เพื่อให้
ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การปรับตัว อารมณ์และจิตใจ สุขภาพ        
ความรุนแรง เกม ยาเสพติด เพศ  ฯลฯ 
  ดังนั้น ทักษะชีวิตจึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้บุคคลมีความสามารถจัดการกับปัญหา
ต่างๆ รอบตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการที่พัฒนาทั้งความรู้  ความคิด  
ทัศนคติ อารมณ์ และทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่จะช่วยให้เลือกดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยและมีความสุข   
 ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัวและ
จัดการกบัปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จึงได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2 



78 
 
จำนวน  100  คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  (Outcome) 
  นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2 
มีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
    1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   2.นักเรียนมีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามต่างๆ 
   3.นักเรียนสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 3.4 ดัชนีวัดความสำเร็จ 
  เป้าหมาย นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   
เขต 2 มีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 การบรรลุเป้าหมาย นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
  นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2 
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  ระหว่างเดือนตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564   รวม  1  วัน 
 

5. สถานที่ดำเนินงาน 
  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   
เขต 2 
 

6. กิจกรรมและงบประมาณ 
กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - -  
2. ประชุมคณะทำงาน/วิทยากร เพื่อวางแผนและ
กำหนดรูปแบบกิจกรรมการจัดค่าย 
   1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  1  มื้อๆ
ละ 25  บาท  จำนวน  20  คน 
   2. ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน  1  มื้อๆละ   
70 บาท  จำนวน  20  คน 

 
 
- 
 
- 

 
 

500 
 

1,400 

 
 
- 
 
- 

 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
    1. ค่าพิธีเปิด 
    2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนที่
เข้าอบรม  100 คน และคณะทำงาน 20  คน  
รวม  120  คนๆละ  25  บาท  จำนวน  2  มื้อ 

 
1,000 

- 
 

 

 
- 

6,000 
 

 

 
- 
- 
 

 

 

3.ดำเนินงานตามโครงการ  (ต่อ)     
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   3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เข้าอบรม  
100 คน และคณะทำงาน 20  คน   
รวม  120  คนๆละ  70  บาท  จำนวน  1  มื้อ     
   4.ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรม 
   5.ค่าตอบแทนวิทยากร 

- 
 
 
- 

14,000 

8,400 
 
 
- 
- 

- 
 
 

5,000 
- 

4.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ - - -  
รวมเงิน 15,000 16,300 5,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ 36,300 
หมายเหตุ*** ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
             การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน   บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ลักษณะโครงการ  (../..)  ใหม ่  (....)  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์   เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์ ทองโพธิ์   รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564   
สอดคล้องกับ 
1. ยุทธศาสตร์/แผนแม่บท ด้านที่  1 ด้านความม่ันคง / ประเด็นที่  1  ความมั่นคง 
2. แผนปฏิรูปฯด้านการศึกษา เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี  21 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4. นโยบายรัฐบาล  นโยบายที่  2  
5. นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่  1   
6. ตัวช้ีวัดตามแผน สพฐ. นโยบายที่  1  ตัวชี้วัดที่  3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต โดยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยประสบกับปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการ
เป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพ้ืนที่การค้า การเป็นพ้ืนที่แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด มีผู้ติดยาเสพติดเป็น
จำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจะติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มคนกลุ่มอ่ืน และที่น่าเป็นห่วงกำลังแพร่ระบาดสู่เด็ก
นักเรียนวัย 9 ขวบ 10 ขวบ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่งผลกระทบ
ต่อสังคม เศรษฐกิจ ปันทอนความเจริญของประเทศชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้อง
ร่วมมือกันแก้ปัญหา   การป้องกันยังเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยการให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพ
ติดอย่างต่อเนื่อง  การใช้ยาเสพติดในวัยรุ่นเป็นปัญหาอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้มากมาย ทั้งการเรียน การทำงาน 
การใช้ชีวิต ปัญหาด้านสุขภาพ หรือแม้แต่การก่ออาชญากรรม 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ตระหนักถึงพิษภัยของปัญหา 
ยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น   

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
  2.2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันต่อต้านภัยยาเสพติด 
  2.3  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
         และภัยคุกคามต่างๆ 
  2.4  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจร 
  2.5  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่มีจิตอาสา 
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  2.6  เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 

3.เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 2 จำนวน 22 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 350 คน  
  3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
  โรงเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
  3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
     1. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด มีภูมิคุ้มกันป้องกันตนเอง  
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด   
     2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นแกนนำในการดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา  และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 
     3. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎจราจร และสามารถปฏิบัติตน   
ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 
     4. ผู้ที่ผ่านการอบรมมีทัศนะคติท่ีดีต่อการปฏิบัติตนเพ่ือเป็นจิตอาสา 
     5. โรงเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถดำเนินกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้ 
  3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  เป้าหมาย โรงเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
  การบรรลุเป้าหมาย  การแพร่ระบาดของสารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง การเกิด
อุบัติเหตุลดลง และนักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสา 
  3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ สถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 
4.ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  เดือนตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564  รวมเวลา  2  วนั    
5.สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2   
6.กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
กิจกรรม1  อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด     
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ     
2. แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบ     
3. แต่งตั้งคณะทำงาน     
4. ประชุมเตรียมการ     
5. ดำเนินงานตามโครงการ   

56,000 
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   1.ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียน 
จำนวน 350 คน คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน  
50 คน รวม 400 จำนวน 2  มื้อๆละ  70  บาท   
5. ดำเนินงานตามโครงการ (ต่อ) 
   2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน 
จำนวน 350 คน คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน  
50 คน รวม  400  จำนวน  4  มื้อๆ 
ละ 25 บาท   
   3. ค่าตอบแทนวิทยากร 
   4. ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม 
   5. ค่าพิธีเปิด 
   6. ค่าบำรุงสถานที่ 
 

 
 
 
 
 

30,000 
 

1,000 

 
40,000 

 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

5,000 

 

รวมเงิน 31,000 99,000 5,000  
รวมทั้งสิ้น 135,000 

กิจกรรมที่  2  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน 
     1.ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าประชุม  จำนวน  
25คน  จำนวน  1  มื้อๆละ  25   บาท 
     2.ค่าส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน  จำนวน  22  
โรงเรียนๆละ  3,000  บาท 

  
 

625 
 

66,000 

  

รวมเงิน  66,625   
รวมทั้งสิ้น 66,625 

รวมงบประมาณที่ใช้ 201,625 
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ชื่อโครงการ   ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน   บูรณาการป้องกัน  ปราบปราม  และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
ลักษณะโครงการ  (../..)  ใหม ่  (....)  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางศิริพร  เที่ยงนนทรี  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์  รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564   
สอดคล้องกับ 
1.ยุทธศาสตร์/แผนแม่บท ด้านที่  1 ด้านความม่ันคง / ประเด็นที่  1  ความมั่นคง 
2.แผนปฏิรูปฯด้านการศึกษา เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี  21 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.นโยบายรัฐบาล  นโยบายที่  2  
5.นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่  1   
6.ตัวช้ีวัดตามแผน สพฐ.  นโยบายที่  4  ตัวชี้วัดที่  24 
............................................................................................................................. ............................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์และการดำรงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า    
ทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ  ทำให้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ต้องเผชิญ  
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วยสถานการณ์ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน 
นอกจากนี้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่สังคมไทย  ด้วยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม 
ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะอ่อนแอลง ทำให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวจนนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  และความล้มเหลว          
ทั้งทางด้านการเรียน ความไม่มั่นคงในอนาคต 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้อยู่รอด
ปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ  

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อม
อย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการ
ดำรงชีวิต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา    
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

  2.3 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนให้เป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
  2.4 เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  



84 
 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  
จำนวน 208 โรงเรียนๆละ 1 คน รวม 208  คน   
  3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สามารถพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 
  3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
     1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

   2. ผู้เข้าอบรมสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ 
   3. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

     4. ครูกับนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี 
     5. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ 

         6. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

            เป้าหมาย ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สามารถพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ   
    การบรรลุเป้าหมาย  สถานศึกษาในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 
  3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ สถานศึกษา คุณครูและนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  เดือนตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564  รวม  1  วัน 
5. สถานที่ดำเนินการ 
  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 
6.กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - -  
2.แจ้งกำหนดการอบรมให้โรงเรียนในสังกัด
ทราบ 

- - -  

3.แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเตรียมการ - - -  
4.ดำเนินการตามโครงการ    

- 
 

15,610 
 
- 
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  1.ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สำหรับผู้เข้าอบรม  จำนวน 208 คน   
และคณะกรรมการดำเนินงาน  15 คน  
รวม 223  คน ๆละ 70 บาท  รวม 1 มื้อ 
   2.ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  สำหรับผู้เข้าอบรม  จำนวน 208 
คน  และคณะกรรมการดำเนินงาน  15 คน 
รวม 223  คน ๆละ 25 บาท  รวม 2 มื้อ 
   3.ค่าตอบแทนวิทยากร 
   4.ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 

8,100 
- 

 
 
 

11,150 
 
 
 
- 

4,460 

 
 
 
- 
- 

รวมเงิน 8,100 31,220 -  
รวมงบประมาณที่ใช้ 39,320 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ชื่อโครงการ   การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาครูนักจิตวิทยาประจำ 
    สถานศึกษา 
แผนงาน   ................................................. 
ลักษณะโครงการ  (........) ใหม่   (..........) ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางพัชรี อภัยศรี     เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์ ทองโพธิ์   รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4. นโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  5. นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแล
ช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนให้เป็นระบบที่มีกระบวนการดำเนินงานเป็นขั้นตอน นำไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่มีการออกกลางคัน 
อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการป้องกันความรุนแรง พฤติกรรมการกลั่นแกล้ง รังแกกัน  (Bully) ปัญหาการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศจากผู้ใกล้ชิด ปัญหาการใช้สารเสพติด ปัญหาครอบครัวนักเรียน และปัญหาสังคม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วน
เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาวะทางจิตที่ไม่ดีได้ 
 ด้วยนโยบายและสภาพปัญหาของนักเรียนดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาครูนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ (Key person)     
ที่มีความใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด จึงได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูนักจิตวิทยา
ให้กับสถานศึกษา เพื่อให้ครูนักจิตวิทยามีสมรรถนะในการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน    
โดยสามารถคัดกรองประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยงเพ่ือให้ได้รับการส่งต่อ ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น รวมทั้งสามารถให้การ
ช่วยเหลือในภาวะวิกฤตรุนแรงได้ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ครูนักจิตวิทยาและครูแนะแนวดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้โรงเรียนและนักจิตวิทยาประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงเครือข่ายที่เก่ียวข้องทำงานร่วมกันโดย

ผ่านกระบวนการที่ชัดเจน 
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3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

- ครูนักจิตวิทยาและครูแนะแนวในสังกัดทุกโรง จำนวน 208 แห่ง รวมจำนวน 204 คน 
- นักเรียนทุกกลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ได้รับการช่วยเหลือ 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ครูนักจิตวิทยาและครูแนะแนวมีสมรรถนะในการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน   

โดยสามารถคัดกรองประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยงเพ่ือให้ได้รับการส่งต่อ ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น รวมทั้งสามารถ         
ให้การช่วยเหลือในภาวะวิกฤตรุนแรงได้ 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- ครูนักจิตวิทยาดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
- ครูแนะแนวดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนและนักจิตวิทยาประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันโดยผ่าน

กระบวนการที่ชัดเจน 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

- ครูนักจิตวิทยาและครูแนะแนวร้อยละ 98 ผ่านการอบรม 
- ครูน ักจิตว ิทยาและครูแนะแนวร้อยละ 98 สามารถคัดกรองประเมินเด็กกลุ ่มเส ี ่ยงเพื ่อให้ได้รับ                

การส่งต่อ ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น รวมทั้งสามารถให้การช่วยเหลือในภาวะวิกฤตรุนแรงได้ 

 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
- ครูนักจิตวิทยาและครูแนะแนว ทั้ง 280 โรงเรียน จำนวน 204 คน 
- นักเรียนทุกกลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา  

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าอาหาร/
อาหารว่าง 

ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - - -  
             - ขออนุมัติโครงการและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ - - -  
รวมเงิน - - -  
รวมทั้งสิ้น - - -  
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
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กิจกรรมที่ – จัดหาทรัพยากรในการดำเนินงาน 23,000 39,300 3,000  
     
รวมเงิน 23,000 39,300 3,000  
รวมทั้งสิ้น 23,000 39,300 3,000  
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ – ดำเนินกิจกรรมในโครงการ     

- จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 
- จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
- การประเมินคัดกรอง และเฝ้าระวัง 
- ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น 
- หลักการและวิธีส่งต่อ (Referral) 

    

รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ – สรุปผลการดำเนินงาน     
     

รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     

รวมงบประมาณที่ใช้ 23,000 39,300 3,000  
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ชื่อโครงการ   โครงการวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564 
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  (...........) ใหม่   (....../....) ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายธีระศักดิ์  คำดำ  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 กรกฎาคม 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ  ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา ข้อ 1 ระบบการศึกษาและเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ 
                     การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ข้อ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4. นโยบายรัฐบาล  ข้อ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การ  
                     ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5. นโยบาย สพฐ.  ด้านที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 
                      และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี  
                                                  มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
                                                  ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้อง 
                                                  ต่อบ้านเมือง 
  6. จุดเน้น สพท. พิเศษ  ข้อ 5 สร้างคนดี จิตอาสา ศาสตร์พระราชา ปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ  
                     ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งพระบาท พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงสถาปนาพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม  2454  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกเสือให้เป็นพลเมืองดี ตามจารีตประเพณีบ้านเมืองและอุดมคติ พัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจตลอดจน ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญตนเพื ่อสาธารณประโยชน์ มีความซื ่อสัตย์ สุจริต            
มีระเบียบวินัย  เป็นที่ยอมรับว่ากิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมสำหรับการฝึกหัดเด็กและเยาวชนสืบมาถึงปัจจุบัน กิจกรรม
ลูกเสือเป็นกระบวนการทางการศึกษา ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  นำมาบูรณาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาทักษะในทุก ๆ ด้านโดยใช้กฎและคำปฏิญาณลูกเสือ เป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อน โดยมีผลสำเร็จและเป้าหมาย คือคุณภาพของ ลูกเสือทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการดำรงชีวิต และใน
ส่วนกลางได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปี
จะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าว
ทบทวนคำปฏิญาณ         
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           ดังจะเห็นว่า พระราชกรณียกิจที ่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว ได้ทรงพัฒนาไว้ ล้วนแต่  
เป็นรากฐานที่นำไปสู่ความเจริญของประเทศไทย เราคนไทยจึงควรรำลึกถึงวันวชิราวุธซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระองค์ เพ่ือเทิดพระเกียรติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ลูกเสือ–เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดงานวันสถาปนาและวันคล้ายวันสวรรคต 
2.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ตระหนักถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
3.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความอดทนอดกลั้น รู้จักเสียสละ สามัคคี และช่วยเหลือตนเองได้ 
4.เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี รู้จักการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด สพป.ขก 2, สังกัด สพม.25, สังกัดเทศบาล,สังกัดอาชีวศึกษา 
ในเขตอำเภอบ้านไผ่ 
  2.ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้านจำนวน 1,500 คน
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1.ลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 
  2.ลูกเสือ มีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีวินัย น้ำใจ เสียสละ สามัคคี 
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  3.ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย                   
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
            1.ลูกเสือ เนตรนารี  มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละเพ่ิมข้ึน รู้จักการ
บำเพ็ญประโยชน์เพิ่มมากข้ึน 
  2.ลูกเสือ เนตรนารี มีกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ ความรู้
เกี่ยวกับความสำคัญของวันสถาปนาลูกเสือ ความสำคัญของวันวชิราวุธ และสามารถเป็นพลังของแผ่นดิน 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด สพป.ขก 2,           
สังกัด สพม.25, สังกัดเทศบาล,สังกัดอาชีวศึกษา ในเขตอำเภอบ้านไผ่ 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 - วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 - โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 25 
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6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ .........................-........................................ - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 1 การเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564 

- 15,000 -  

     
รวมเงิน - 15,000 -  

รวมทั้งสิ้น - 15,000 -  
รวมงบประมาณที่ใช้ - 15,000 -  
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ         

ในการแข่งขันของประเทศ 
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ชื่อโครงการ   ขับเคลื่อนทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา        
                                        ภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน   ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ  (../..)  ใหม ่ (....)  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์   เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์ ทองโพธิ์   รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2563  -  กันยายน  2564   
สอดคล้องกับ 
1.ยุทธศาสตร์/แผนแม่บท ด้านที่  1 ด้านความม่ันคง / ประเด็นที่  1  ความมั่นคง 
2.แผนปฏิรูปฯด้านการศึกษา เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
    ในศตวรรษท่ี  21 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.นโยบายรัฐบาล  นโยบายที่  8 
5.นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่  3   
.................................................................................................................................................................... 
1.หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรคสาม 
บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ โดยรัฐมีหน้าที่กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
กอปรกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยซึ่งจะมีการพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยโดยกำหนดระบบที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัยการจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุง
ทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย  
         จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ระหว่างปี 2551 - 2559 ) มีจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) จำนวน 780,537 คน 
โดยเฉพาะปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจำนวน 147,644 คน       
ซึ่งในแต่ละปี นักเรียนเหล่านี้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ”เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากได้มีการบูรณา
การช่วยเหลือเพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้วจะช่วยให้นักเรียน   
กลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ“แรงงานมีฝีมือ”อันจะทำให้มีรายได้ ค่าจ้างท่ีสูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนได้ 
  ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อน
ทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

  2. เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
            นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100  คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  (Outcome) 
         นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา  
ภาคบังคับมีทักษะด้านอาชีพ 
  3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

               1. นักเรียนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ในอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
                         2. นักเรยีนที่ผ่านการอบรมมีทักษะด้านอาชีพท่ีสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
  3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
       เป้าหมาย  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้เรียนต่อหลัง 
จบการศึกษาภาคบังคับมีทักษะด้านอาชีพ 
       การบรรลุเป้าหมาย  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  ของโรงเรียนในสังกัดมีทักษะ 
ด้านอาชีพ 
  3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
       ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  ได้แก่  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  ระหว่างเดือนมกราคม  -  กันยายน  2564 
5. สถานที่ดำเนินงาน 
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  6  ขอนแก่น 
6. กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดสำรวจนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

- - -  

2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - - -  
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  สำหรับครูที่
รับผิดชอบและคณะทำงาน  จำนวน  60  คน 
ๆละ  25  บาท  จำนวน  1  มื้อ   
   1. ค่าพาหนะสำหรับนักเรียน   
   2. ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะทำงาน   
4. สรุปผลการดำเนินงาน 

 
- 
 
 
- 
- 

 
1,500 

 
 

60,000 
18,500 

 
- 
 
 
- 
- 

 

รวมเงิน - 80,000 -  
รวมงบประมาณที่ใช้ 80,000 
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 
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ชื่อโครงการ การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน    
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวปรีดาวรรณ  อ่อนนางใย เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร  รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ด้านที่ 1/ ประเด็นที่ 11 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4. นโยบายรัฐบาล  จุดเน้นที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  5. นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 เป้าหมายที่ 3.1 
  6. มาตรฐานสำนักงาน  ที่ 2   การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
                                 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
       ที่มีประสิทธิภาพ 
  7. ตัวช้ีวัด KRS            - 
  8. ตัวชี้วัดตามแผน สพฐ. ตัวชี้วัดที่ 11,22,42 
  9. ตัวช้ีวัด ITA   ตัวชี้วัดที่ 1,8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี 
ตลอดจนบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสำคัญของการดำเนินงาน
ในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนบรรลุผล
สำเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน   
ทั้ง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผูเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษา
ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้นั้นกระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียน  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิสูงขึ้น  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตระหนักถึงการพัฒนาผู ้เรียน ด้านความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร และการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่อจะได้ส่งผลให้ นักเรียน  มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ             
ที่พึงประสงค์ ตามจุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน จึงได้จัดทําโครงการนิเทศ 
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ติดตามและประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื ่อนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม ปรับปรุงการดำเนินงานของ
สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนด
ขอบข่ายการนิเทศ การศึกษา เป้าหมายและตัวชี ้ว ัดที่สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนด้านความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  

2.2 เพ่ือร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนที่รับการนิเทศ ติดตาม  
2.3 เพื ่อรวบรวมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เกี ่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 208 โรงเรียน       
มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน     
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

     สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  มีข้อมูล สามารถวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย        
ของโรงเรียนในสังกัดและหาแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

     1. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

     โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 95 มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน สามารถการดำเนินการตามนโยบาย     
และได้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

     ผู้ได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ ผู ้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทาง    
การศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

5. สถานที่ดำเนินการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสถานศึกษาทุกแห่ง 
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6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมใน 
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด    
ภาคเรียนที่ 2/2563 

- - 500  

   1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนิเทศ 
ติดตามและประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
2/2563 

- - -  

   2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน - - -  
   3.กำหนดประเด็นการนิเทศ ติดตาม การเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 

- - -  

   4.วางแผนจัดทำแบบนิเทศ ติดตามและปฏิทิน    
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด  
ภาคเรียนที่ 2/2563 

- - -  

   5.นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 2/2563 
    5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 วัน x 17 คน x 120 บาท 
    5.2 ค่าพาหนะ 6 วัน x  17 คน x 300 บาท 

-  
 

12,240 
30,600 

-  

รวมเงิน  42,840 500  
รวมทั้งสิ้น 43,340  

ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที ่2 สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม     
   1.สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 
2/2563 

- - 1,000  

รวมเงิน - - 1,000  
รวมทั้งสิ้น 1,000  

ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมใน 
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด    
ภาคเรียนที่ 1/2564 

- - 500  

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนิเทศ 
ติดตามและประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน    
ที่ 1/2564 

- - -  

  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน - - -  
   3. กำหนดประเด็นการนิเทศติดตาม การเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 

- - -  
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กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
   4. วางแผนจัดทำแบบนิเทศ ติดตามและปฏิทิน    
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด  
ภาคเรียนที่ 1/2564 

- - -  

5. นิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1/2564 
   5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 วัน x 17 คน x 120 บาท 
   5.2 ค่าพาหนะ  6 วัน x  17 คน x 300 บาท 

  
 

12,240 
30,600 

  

รวมเงิน  42,840 500  
รวมทั้งสิ้น  43,340   

ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที ่4 สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม
ภาคเรียน ที่ 1/2564 

- - 1,000  

รวมเงิน - - 1,000  
รวมทั้งสิ้น 1,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ - 85,680 3,000  
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็กศตวรรษที่ 21                        
แผนงาน  ......................... 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ 
 2. นางธนพร  นฤนาถวัฒนา  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร   รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ    มีนาคม 2564 –  กันยายน 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
     มนุษย์ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 2. นโยบายรัฐบาล     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะ  
   การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. นโยบาย สพฐ.    ด้านคุณภาพ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการ 
    พัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้ 
    แบบลงมือลงปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล 
    ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบ  
              การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  4. ตัวชี้วัด KRS     ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน 
    ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  5. ตัวชี้วัดตามแผน สพฐ.   ตัวชี้วัดที่ 8 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
            ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้
มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้                                                                                                                                                        
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียน
ทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในฐานะหน่วยงาน
ปฏิบัติการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็กศตวรรษที่ 21      
เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สำหรับเด็กศตวรรษท่ี 21  
 2. เพ่ือตรวจสอบ และนิเทศติดตามประเมินผลการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็กศตวรรษ ที่ 21 
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3. เป้าหมาย   
    3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สำหรับเด็กศตวรรษท่ี 21  
            2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ได้จัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สำหรับเด็กศตวรรษท่ี 21 ทุกโรงเรียน           
    3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็ก
ศตวรรษท่ี 21และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 มีหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับ
เด็กศตวรรษที่ 21 ทุกโรงเรียน 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  1. ผู้บริหาร และครูสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. สถานศึกษาทุกแห่งได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็กศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
   1. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็กศตวรรษท่ี 21  
ร้อยละ 100    
   2. โรงเรียนในสังกัด 208 แห่งมีหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับเด็กศตวรรษที่ 21 ทุกโรงเรียน ร้อยละ100 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทุกคน 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
  มีนาคม 2564 – กันยายน  2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
6. กิจกรรมและงบปประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน  2564     
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ภายใต้บริบทของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เพื่อ
รองรับหลักสูตรที่ปรับปรุง 

 
- 

 
- 

 
- 

 

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือและ
เครื่องมือ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ
คณะทำงาน 1 วัน  X 20 คน X 120 บาท 

-  
 

2,400 
 

6,000 
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- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ  จำนวน 1 วัน X 
20 คน X 300 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินงาน 

3,000 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
2.จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะครู
ผู้จัดทำ 6 อำเภอ วันละ 2 อำเภอ รวม 3 วัน 
 3 วัน  X 90 คน X 120 บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ  จำนวน 3 วัน X 
90 คน X 300 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินงาน 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

32,400 
 

81,000 
- 

 
 
 
- 
 
- 

5,000 

 

รวมเงิน - 121,800 8,000  
รวมเงินทั้งสิ้น 129,800 
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
ของสถานศึกษา 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ  จำนวน 5 วัน X 20 
คน X 300 บาท 

 
 
- 

 
 

30,000 

 
 
- 

 

รวมเงิน  30,000   
รวมทั้งสิ้น 30,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ 159,800 
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โครงการ        พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 
แผนงาน    -  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นายมหรรณพ  สมอเนื้อ  เจ้าหน้าที ่
   2. นางธนพร  นฤนาทวัฒนา  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
   3. นางสาวดวงใจ   ถวิลไพร  รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม 2564 –  กันยายน 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย 
     1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
                      ทรัพยากรมนุษย์ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     2. นโยบายรัฐบาล          นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     3. นโยบาย สพฐ.        ด้านคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  
         คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         ดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
         และการเลือกศึกษาต่อย่างมีงานทำ 
     4. มาตรฐานสำนักงาน        มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
     5. ตัวชี้วัด KRS          ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน 
         ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     6. ตัวชี้วัดตามแผน สพฐ.        ข้อ 7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียม 
         ความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

1. หลักการและเหตุผล 
           ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั ้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จำเป็นต้องให้นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องตามช่วง
วัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการนำนโยบายสู่การปฏบิัติ 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคน ให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ 
และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาหาความรู้ต่อไปในอนาคต  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตามและคัดกรองประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
       2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและรู้เรื่องการอ่านตามช่วงวัย 
       2.3 เพ่ือส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้านกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
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3. เป้าหมาย   
    3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษ 3 ทุกคนในสังกัดได้รับการคัดกรองประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านการเขียนได้ระดับพอใช้ขึ้นไปร้อยละ 90  
            2. ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษ 3 ทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัดพัฒนาทักษะ
การจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย                                                                           
    3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
              1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษ 3  มีผลการประเมินการอ่านการเขียนการคัดกรอง
ประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนแต่ละระดับชั้นได้ระดับพอใช้ – ดีมาก ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
           2. ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
  3. นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนได้รับการพัฒนาตามสภาพปัญหารายบุคคล 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  1. นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นมีผลการประเมินการอ่านการเขียนในระดับดีขึ้นไป 
  2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยทุกคนทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคการสอนภาษาไทยสามารถ
นำไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยส่งต่อในระดับประเทศ 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
  เป้าหมายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 มีผลการคัดกรองประเมินการอ่าน  
การเขียนระดับพอใช้ขึ้นไปร้อยละ 90  ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลงานระดับประเทศ 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทุกคน 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
  พฤษภาคม 2564 – กันยายน  2564 

5. สถานที่ดำเนินการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
6. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
เสนอโครงการ - - -  
ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน  2564     
กิจกรรมที่ 1 ประเมินคัดกรองความสามารถ   ด้าน
การอ่านการเขียนของนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น  
ป. 1- ม.3 รายงานที่ระบบ e-MES 

 
- 

 
10,000 

 
1,000 
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กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
1. ตรวจสอบผลการรายงานนิเทศ ติดตามโรงเรียนที่
นักเรียนมีผลการประเมินระดับปรับปรุง 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ  จำนวน 5 วัน X 200 บาท 

  
10,000 

  

รวมเงิน - 10,000 1,000  
รวมเงินทั้งสิ้น 11,000 
กิจกรรม ที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย
ของครูและนักเรียนเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

 60,800 5,000  

1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบทดสอบ  
และเกณฑ์การแข่งขัน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะทำงาน 1 
วัน  X 70 คน X 120 บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ  จำนวน 1 วัน X 70 คน 
X 300 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินงาน 

-  
 

8,400 
21,000 

 

- 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 

2. จัดกิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่(คัดเลือก
ตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะทำงาน 1 
วัน X 70 คน X 120 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ คณะกรรมการ จำนวน 1 
วัน X 70 คน X 300 บาท 
- ค่าสถานที่ในการจัดกิจกรรมแข่งขัน 

 
- 

 
 

8,400 
21,000 
2,000 

 
- 
 
 

 
 
 

รวมเงิน  60,800 5,000  
รวมเงินทั้งสิ้น 65,800 
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาไทย
ระดับประเทศ (ตัวแทนเขตที่ได้รับคัดเลือก) 
 

- 15,000 -  

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
1.ครูและนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ ตัวแทนครูและนักเรียนที่
ได้รับคัดเลือกแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 2 วัน X 
25 คน X 300 บาท 

- 15,000 -  

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ปัญหา
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

 11,000   



106 
 

  

 

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับครูและ
คณะทำงาน 1 วัน X 50 คน X 120 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 1วัน 50 คน X 100 บาท 

 6,000 
5,000 

  

กิจกรรมที่ 3 รวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผล   2,000  
รวมเงิน  26,000 2,000  
รวมเงินทั้งสิ้น 28,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ 104,800 
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ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  
แผนงาน     - 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่        
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายจุฬารัตน์  เย็นสวัสดิ์      เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร  รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน  2564 
สอดคล้องกับ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ3.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21  
2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศึกษา เรื่องท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21  
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4. นโยบายรัฐบาล 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5. นโยบาย สพฐ.  การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ : 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  6. จุดเน้น สพท.  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
  7. มาตรฐานสำนักงาน  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โลกในศตวรรษท่ี 21 ได้มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา 
ด้านการสื่อสาร ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งด้านที่มีความจําเป็นต่อครูนั่นคือด้าน
การศึกษา ซึ่งจะมุ่งประเด็นสำคัญไปที่วิธีการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการเตรียม
ความพร้อมทางด้านความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการและพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพ่ือการทำงานให้เป็นไปความต้องการของ

สังคม หรือที่เรียกว่าทักษะแห่งอนาคตใหม่เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills, 
2007) เป็นการเน้นผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนเพ่ือ เป็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็น
อีกทางเลือกสำหรับครูผู้สอน  
เพ่ือนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมเพ่ือ ความเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก (ASEAN Citizenship         and 
Global Citizenship)  
    ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ สามารถจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามรถ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ 
และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ 
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเป็นการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการรู้โดยการบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สำหรับครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 โรงเรียน 
 2.2 เพ่ือจัดทำบัญชีคำศัพท์และคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ใน
การสอนเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2.3 เพ่ือนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และการนำคำศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.4 เพื ่อจัดตั ้งชมรมครูแกนนำภาษาอังกฤษของแต่ละอำเภอและของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ สำหรับความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาและรวบรวมสื่อ นวัตกรรม 
ตลอดทั้งความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของแต่ละศูนย์และระหว่างศูนย ์
 2.5 เพ่ือจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Centre) ประจำอำเภอ และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สำหรับใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและรวบรวมสื่อ นวัตกรรม 
ตลอดทั้งความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของแต่ละศูนย์และระหว่างศูนย์ 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   3.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 ทุกโรงเรียน ได้บัญชีคำศัพท์และคู ่มือการสนทนา
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือนำไปใช้ในการสอนเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ  
 3.1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 โรงเรียน ได้รับการ Coaching และ Mentoring และการนิเทศ กำกับ ติดตาม คณะ
ศึกษานิเทศก์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ
การนำคำศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.1.3 สำนักงานเขตพื้นที ่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีชมรมครูแกนนำภาษาอังกฤษและศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER) ประจำอำเภอ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2 สำหรับความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาและรวบรวมสื่อ นวัตกรรม ตลอดทั้งความร่วมมือ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของแต่ละศูนย์และระหว่างศูนย์ 
    3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 3.2.1 ครูผู้สอนสามารถนำคำศัพท์ในบัญชีคำศัพท์และบทสนทนาในคู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ในการสอนเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 3.2.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนหลังจากได้รับการ Coaching และ Mentoring และการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม คณะศึกษานิเทศก์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการภาษาอังกฤษในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน และการนำคำศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 3.2.3 ครูแกนนำภาษาอังกฤษได้มีโอกาสในการร่วมมือกันทำงาน การแลกเปลี ่ยนเรียนรู้  การผลิต         
การพัฒนาและรวบรวมสื่อ นวัตกรรม ตลอดทั้งความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของแต่ละ
ศูนย์และระหว่างศูนย์ 
 3.2.4 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER) ประจำอำเภอ และประจำสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาและรวบรวมสื่อ นวัตกรรม ตลอดทั้ง
ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของแต่ละศูนย์และระว่างศูนย์ 
    3.3 ผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 3.3.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แนวทาง     
ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
 3.3.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนใน
กลุ ่มเป้าหมาย จำนวน 28 โรงเรียน ได้รับการ Coaching และ Mentoring จากคณะศึกษาศึกษานิเทศก์ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม การนำคำศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกโรงเรียน 
 3.3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้บัญชีคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
 3.3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 

  3.3.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีครูแกนนำภาษาอังกฤษและศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER) ของอำเภอและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
    3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

3.4.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนใน
กลุ ่มเป้าหมาย จำนวน 28 โรงเรียน ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

3.4.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นำบัญชีคำศัพท์และ
คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้ในการสอนเสริมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ  

3.4.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ของโรงเรียนใน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 โรงเรียน ได้รับการ Coaching และ Mentoring จากคณะศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำ
คำศัพท์และบทสนทนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 3.4.4 ครูแกนนำอย่างน้อยอำเภอละ 10 คน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
อย่างน้อย 40 คน มีโอกาสในการร่วมมือกันทำงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิต การพัฒนาและรวบรวมสื่อ 
นวัตกรรม ตลอดทั้งความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (PEER Centre) ประจำอำเภอและประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
เป็นสถานที่สำหรับการประชุม สัมมนา วางแผนในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของแต่ละศูนย์และ
ระหว่างศูนย์  
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    3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้เรียนของทุกโรงเรียนและโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

ระว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 / โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย / ศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ (PEER Centre) 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ .................................................................     
รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่  1. การศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน 
       - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 
และ รอง ผอ.สพป.ขก. 2 พนักงานขับรถ จำนวน 32 
คน ๆ ละ 240 บาท = 
(32 คน x 240 บาท x 1 วัน) = 7,200 บาท 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำและบัญชีคำศัพท์
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และการ
จัดทำคู่มือสนทนาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 
      - ค่าอาหารว่าง + อาหารกลางวันของครูแกนนำ
คณะศึกษานิเทศก์ และรอง ผอ.สพป.ขก.2 จำนวน 25 
คน = 25 คน x 120 บาท x 2 วัน = 6,000 บาท 

 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
       - 

 
 
 
 
 

7,680 
 
 
 
 
 
 

 
   6,000  
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
-  

 

 
 
 
 
 
      - 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
     - ค่าพาหนะของครูแกนนำในการจัดทำบัญชี
คำศัพท์และบทสนทนา จำนวน 18 คน ๆ ละ 300 
บาท (18 คน x 300 บาท = 5,400 บาท)  
     - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจัดทำเอกสาร 

 
- 
 
 
- 

 
5,400 

 
 
- 

 
- 
 

4,000 
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3. การประชุมครูแกนนำภาษาอังกฤษประจำอำเภอ/ 
สพป.ขก.2 
     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการ
ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายกับครูแกนนำของแต่ละ
อำเภอของ ผอ.สพป.ขก.2, รอง ผอ.สพป.ขก.2 คณะ
ศึกษานิเทศก์ จำนวน 12 คน และค่าอาหารว่างของครู
แกนนำ จำนวน 60 คน ๆ ละ 25 บาท  
       - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันของ ผอ.
สพป.ขก.2, รอง ผอ.สพป.ขก.2 และคณะศึกษานิเทศก์ 
         (19 คน x 120 บาท = 2,280 บาท)  
       - ค่าอาหารว่างของครูแกนนำ จำนวน 60 คน 
         (60 คน x 25 บาท = 1,500 บาท) 
4. การจ ั ดต ั ้ ง ศ ู นย ์ พ ัฒนาการ เ ร ี ยนกา รส อน
ภาษาอังกฤษ (PEER) ประจำอำเภอ ๆ ละ 1 ศูนย์ และ
ประจำสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2   
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 7 ศูนย์ ๆ ละ 10,00บาท 
(10,000 บาท x 7 ศูนย์ = 70,000 บาท) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,780 
 
 
 

 
 
 
 

70,000 

 

รวมเงิน - 92,860 4,000 - 
รวมทั้งสิ้น - 92,860 4,000 96,860 
ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 1 การ Coaching และ Mentoring โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการที่จัดเรียนการสอนโดยบูรณาการ
ภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
      - ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะ
ศึกษานิเทศก์ รอง ผอ.สพป.ขก.๒ และผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 20 คน (ถัวจ่าย) 
      - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจัดทำเอกสาร 
 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
100,000 

 
- 

 
 
 
 

- 
 

3,000 

 
 
 
 
- 
 
- 

รวมเงิน - 100,000 3,000 - 
รวมทั้งสิ้น - 100,000 3,000 103,000 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
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กิจกรรมที่ 1 การ Coaching และ Mentoring โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการที่จัดเรียนการสอนโดยบูรณาการ
ภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ กำกับ ติดตาม การนำคำศัพท์
และบทสนทนาภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การประชุมชี้แจงและมอบนโยบาย
ในการประชุมครูแกนนำของแต่ละอำเภอ และการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(PEER) ประจำอำเภอ   
     - ค่าพาหนะการนิเทศ ติดตาม การนิเทศ กำกับ
ติดตาม ครูผู้สอนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนซ่ึง
ประกอบด้วย ผอ.สพป.ขก. 2/ รอง ผอ.สพป.ขก. 2 
ศึกษานเิทศก์ และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 21 คน = 
100,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

รวมเงิน - 100,000 - - 
รวมทั้งสิ้น -  292,860  7,000 100,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ - 292,860 7,000 299,860 
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ชื่อโครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ  
                                     30 โรงเรียนท้าย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
แผนงาน ........................................................................ .............................................. 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา เจ้าหน้าที่ 

  2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
  3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร  รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ   กุมภาพันธ์ – เมษายน  2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ด้านการศึกษา ข้อ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัด   
   และประเมินผล 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง      

ในศตวรรษท่ี 21 
  3. นโยบาย สพฐ.  ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  4. มาตรฐานสำนักงาน  มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 (NT) 
  5. ตัวช้ีวัด KRS   นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
  6. ตัวช้ีวัดตามแผน สพฐ. 3/2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้    
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติและการทดสอบที่สำคัญ เช่น O-NET , NT , RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ในจำนวน 30 โรงเรียนสุดท้ายมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าต่ำมาก ซึ่งพิจารณาแล้วในภาพรวมเป็นโรงเรียน
บางส่วนที่คะแนนต่ำซ้ำหลายปี บางโรงเรียนคะแนนต่ำในหลายๆ การทดสอบ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเห็น
ผลอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในจากการพัฒนาครูในหลายกิจกรรม โดยเน้นในครูผู้สอนทั้ง 4 กลุ่มสาระหลัก ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2551 และฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 โดยการการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 
30 โรงเรียนสุดท้ายที่มีผลการทดสอบต่ำในทุกกิจกรรมการทดสอบ เช่น O-NET , NT , RT ของปีการศึกษา 2562     
ที่ผ่านมา  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  
และการสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพ 
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 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเตรียมนักเรียน ได้มีความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู ้ เร ียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-NET , NT , RT และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของโรงเร ียน
กลุ่มเป้าหมายด้วย 
 2.3 เพ่ือถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET , NT  และ
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 3.1.1 จัดประชุมครูผู้สอนรายวิชาหลักของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET , NT , RT ประมาณ 350 
คน 30 โรงเรียนท้าย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และกระบวนการนิเทศติดตาม เพื่อร่วมมือในการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.1.2 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู ้สอนของโรงเรียนในกลุ ่มเป้าหมาย        
ในรายวิชาที่กำหนด 
 3.1.3 จัดหาแหล่งสื่อการเรียนการสอน ตลอดถึงสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้ผลการทดสอบ O-NET , NT  และผลการประเมินการอ่านของสถานศึกษา 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 3.2.1 ครูผู ้สอนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1  ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาที่กำหนด สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 อย่างมีคุณภาพ 
 3.2.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเกิดทักษะในการทำข้อสอบรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนใน 4 วิชาหลัก สูงขึ้น 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 3.3.1 ครูผู ้สอนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.3.2 นักเรียนในสังกัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ได้รับการฝึกและเตรียมความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสอบ เป็นที่น่าพอใจ 
 3.3.3 ครูผู้สอนสามารถนำผลการสอบไปใช้ในการจัดทำสถิติ วิเคราะห์ พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
 3.3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของนักเรียนในสังกัด 
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 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

     1. ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดโครงสร้างข้อสอบพร้อมจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     2. นักเรียน ร้อยละ 100 มีความเข้าใจและมีทักษะในการทำข้อสอบ และมีความกระตือรือร้นและเกิด
ทักษะในการทำข้อสอบรูปแบบต่างๆ 

     3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร้อยละ 100 จากการทดสอบ เพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษา 2562  
อย่างน้อยร้อยละ 5   
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

ครูผู้สอนในแต่ละวิชาในระดับชั้นที่กำหนด นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยครู   
ในกลุ่มเป้าหมาย 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

กุมภาพันธ์ – เมษายน  2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และโรงเรียนที่มีครูผู้สอนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ในรายวิชาละ 30 โรงเรียน 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ .................................................................     
     
รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 1 เตรียมการและจัดกระทำข้อมูล  
 1. สำรวจครูผู้สอนในแต่ละวิชา ของผลการ
ทดสอบ O-NET , NT , RT แต่ละโรงเรียนของ 30 
โรงเรียนท้าย 
 2. จัดประชุมครูกลุ่มเป้าหมาย และทำ MOU 
แนวทางการพัฒนา (ค่าอาหารว่าง และอาหาร
กลางวัน คณะผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร จำนวน 
370 คน *120 บาท) 

  
 
 
 

44,400 

 
 
 
 
1,000 

 

รวมเงิน  44,400 1,000  
รวมทั้งสิ้น  44,400 1,000  
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ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน 
 1. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตร (ค่าเบี้ยเลี้ยง และพาหนะคณะกรรมการ 
นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้วย
โมเดลตามไปดู จำนวน 7 คณะๆ ละ 10 โรงเรียน 
ตามปฏิทิน เดือนละ 2 ครั้ง  (28 คน*150 บาท*20)) 
 2. พัฒนาเครือข่ายคณะครูประจำสาระการ
เรียนรู้ ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

  
84,000 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,000 

 

     
รวมเงิน  84,000 1,000  
รวมทั้งสิ้น  84,000 1,000  
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ .................................................................     
     

รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น  128,400 2,000  

รวมงบประมาณที่ใช้     
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ชื่อโครงการ การศึกษาและพัฒนากระบวนการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โมเดล 

KK2-LCI & A 
แผนงาน     
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางสาวปิยธิดา นามวิจิตร  เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร  รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯด้านที่ 1/ ประเด็นที่ 11 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4. นโยบายรัฐบาล  จุดเน้นที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  5. นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 เป้าหมายที่ 3.1 
  6. จุดเน้น สพท.  ด้านครูผู้สอน 2.1 , 2.4 
  7. มาตรฐานสำนักงาน  ที่ 2   การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
                                 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
       ที่มีประสิทธิภาพ 
  8. ตัวชี้วัดตามแผน สพฐ. ตัวชี้วัดที่ ข้อ 6 ร้อยละครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนา 
  9. ตัวชี้วัด ITA  ตัวชี้วัดที่ 1,8 

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล 

ประเทศใดจะเจริญได้นั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้นเป็นสำคัญ หนึ่งในศักยภาพ
ที่สำคัญที่สุดคือที่ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  เพ่ือใช้ในการแสวงหาความรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประเทศอื่นๆ ในทุกด้านทั้งการค้า การทหาร การแพทย์ เป็นต้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ของโลก   (English as a global language)  และเป็นสื่อสำคัญนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพื้นฐาน
สำคัญสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป   ยิ่งมีความจำเป็นต้องเร่งรัดและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  แต่ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
ในการสื่อสารและการสอบ O-NET ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงและต้องได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้น ดังจาก BBC 
News (2018) ที่ได้กล่าวว่าทักษะการใช้ภาษา อังกฤษนานาชาติแสดงให้เห็นความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
คนไทยยังคง "ย่ำแย่" และอยู่ในระดับเดิมเป็นเวลาถึง 8 ปีซ้อน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่า ความล้มเหลวมาจากการ
เรียนภาษาอังกฤษยังเน้นการท่องจำเป็นหลัก ในรายงานประจำปี 2561 ของสำนักงานจัดอันดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ หรือ Education First (EF) ที่มีสำนักงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่าน
มาแสดงผลว่าไทยอยู่ในอันดับ 64 จาก 88 ประเทศท่ัวโลกที่ไม่ได้ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก และได้คะแนนเพียง 48.54 
จาก 100 คะแนน 
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จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสาร ซึ่งผู้มีบทบาทสำคัญก็คือครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ดังนั้นสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาผู้เรียนต่อไป   

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูภาษาอังกฤษด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูภาษาอังกฤษให้มีความรู้และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) 
 2.3 ครูสอนภาษาอังกฤษสามารถใช้เทคนิคการสอนตามโมเดล KK2-LCI & A ในชั้นเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย 
    3.1.  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)      

   1. ศึกษานิเทศก์ได้เรียนรู้และพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบ Face-to-Face และ  
ออนไลน์โดยใช้โมเดล KK2-LCI & A 
 2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนจำนวน 18 โรงเรียน ได้เรียนรู้     
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โมเดล KK2-LCI & A 
     3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพท์ (Outcome) 
            ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนตามโมเดล KK2-LCI & A และนักเรียน     
ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
     3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  1.ศึกษานิเทศก์วิชาภาษาอังกฤษสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนิเทศการศึกษาครูภาษาร่วมกัน         
ทำให้ครูสอนภาษาอังกฤษพัฒนาวิธีการสอน 
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนตามโมเดล KK2-LCI & A เพ่ิมข้ึน 
             3. สมรรถนะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
             4. ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
     3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่แบบ KK2-LCI & A ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 50  
     3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
   นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดอำเภอโคกโพธิ์ไชย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
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6. กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2564     
ประชุมวางแผน     
แจ้งและนัดหมายโรงเรียน     
กิจกรรมที่ 1 สังเกตการจัดการเรียนการสอน 
นิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
Face-to-Face, แบบสาธิต และ online  

 
   

-  ออกนิเทศแบบ Face-to-Face จำนวน 18 
รร.ๆ ละ 10 ครั้งx 2 คน x 400 =152,000 

 152,000 
  

- ค่าถ่ายเอกสารคู่มือการจัดการเรียนการสอน   5,600  
ประเมินผลการนิเทศแบบ Face-to-Face สาธิต 
และ online 

   
 

รวมเงิน  152,000 5,600  
รวมทั้งสิ้น 156,600 
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ชื่อโครงการ   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (4+1) 
แผนงาน    - 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่        
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นายจุฬารัตน์  เย็นสวัสดิ์      เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร  รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม – กันยายน  2564 
สอดคล้องกับ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ 3.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง     

ในศตวรรษท่ี 21 
2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศึกษา เรื่องท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง    

ในศตวรรษท่ี 21  
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  4. นโยบายรัฐบาล 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ

การคิดวิเคราะห์ 
  5. นโยบาย สพฐ.  การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ : การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
  6. จุดเน้น สพท. ข้อที่ 2 นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษทุกคน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
  7. มาตรฐานสำนักงาน  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
  8. ตัวชี้วัด KRS ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน                

ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21         
  9. ตัวช้ีวัดตามแผน สพฐ. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ข้อ 8/9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว โลกได้
เคลื่อนสู่ “สังคมความรู้” (Knowledge-based society) ทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมาย ไม่ใช่ทักษะด้านการท่องจำอีกต่อไป แต่ในสภาพ
ปัจจุบัน ครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียน ไม่ได้ยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด         
ตามหลักสูตร การสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบ
กับนานาประเทศ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมี
คุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่
ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21 Century Skills)  
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    ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกระบวนการ
จัดการเรียนรู้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามรถ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อมุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ  และมี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 

   สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning (4+1) 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
ครูผู ้สอนในระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21โดยสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 2.2 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู ้ และ
นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
ความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
 2.3 เพื่อนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและครูผู ้สอนในระดับปฐมวัย โดยการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู ้ที่
ครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามรถ ที ่เหมาะสมกับระดับของผู ้เร ียน และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์              
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
       3.1.1 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและครูผู้สอน
ในระดับปฐมวัย มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21    
โดยสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
        3.1.2 ครูผู ้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรม
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และตรงตามความต้องการและ
บริบทของสถานศึกษา 
        3.1.3 ครูผู ้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น โดยใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามรถ ที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 
และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 
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3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
    3.2.1 ครูจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษ     
ที่ 21 โดยสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
    3.2.2 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและครูผู้สอน
ในระดับปฐมวัย มีการพัฒนาตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ทำให้เกิดเครือข่ายในการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง 
    3.2.3 มีการนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนรู ้ของครูผู ้สอนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและครูผู ้สอนในระดับปฐมวัย ได้ตามความเหมาะและตรงตามบริบท          
ของโรงเรียน 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
     3.3.1 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและครูผู้สอน
ในระดับปฐมวัย สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 โดยสามารถคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
     3.3.2 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและครูผู้สอน
ในระดับปฐมวัย มีการพัฒนาตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้  ที ่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และตรงตามความ
ต้องการและบริบทของสถานศึกษาฃ 
  3.3.3 ครูผู ้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้หลังจากที่ได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม    
จากคณะศึกษานิเทศก ์
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
    ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและครูผู้สอนในระดับ
ปฐมวัย จำนวน  200  คนสามารถจัดการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 โดยสามารถ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้เรียนของครูที่สมัครเข้ารับการพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

มกราคม - กันยายน 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   
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6. กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ .................................................................     
รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning 4+1) ระดับข้ันพื้นฐาน 
   1.1. การประชุมเตรียมการและพัฒนาคู่มือการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ระดับข้ันพ้ืนฐาน สาระไทย,คณิต,วิทย์และ
ภาษาต่างประเทศ ระยะเวลา 2 วัน 
  - ค่าพาหนะคณะทำงานประชุมจัดทำคู่มือหลักสูตร
ฝึกอบรม จำนวน 2 วัน กลุ่มสาระฯละ 10 คน รวม 
50 คน (50 คน* 200 บาท* 2 วัน) 
  - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันการประชุมจัดทำ
คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมฯ (50 คน* 120 บาท* 2 วัน) 
   - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
  1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดค่ายการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
   - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน               
 (120 คน* 120 บาท* 1 วัน) 
   - ตอบแทนวิทยากร (20 คน*300*5 ชม.) 
   - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ระดับปฐมวัย   
    2.1. การประชุมเตรียมการ และพัฒนาคู่มือการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ระดับปฐมวัย ระยะเวลา 2 วัน 
   - ค่าพาหนะคณะทำงานประชุมจัดทำคู่มือหลักสูตร
ฝึกอบรม จำนวน 2 วัน 25 คน  (25 คน* 200 บาท* 2 วัน) 
  - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันการประชุมจัดทำ
คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมฯ  (25 คน* 120 บาท* 2 วัน) 
     - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
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  1.2. อบรมเชิงปฏิบัติการและจัดค่ายการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวัย 
     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน        
(125 คน* 120 บาท* 1 วัน) 
     - ตอบแทนวิทยากร (25 คน*300*5 ชม.) 
     - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

 
- 

 
- 

37,500 

- 
 

15,000 
 
- 

 
- 
 
- 

3,000 

รวมเงิน 67,500 77,000 7,000 154,900 
รวมทั้งสิ้น 67,500 77,000 7,000 151,500 
ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของ ผอ.สพป.ขก. 2 
/ รอง ผอ. สพป.ขก.2 และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 
19 คน (19 คน* 350 บาท* 2 วัน) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

13,300 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
      - 

รวมเงิน - 13,300 - - 
รวมทั้งสิ้น - 13,300 - - 
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ กำกับติดตาม การ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของ ผอ.สพป.ขก. 2 / 
รอง ผอ. สพป.ขก.2 และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 
19 คน (19 คน* 350 บาท* 2 วัน) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

13,300 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

รวมเงิน - 13,300 - - 
รวมทั้งสิ้น    - 

รวมงบประมาณที่ใช้ 67,500 103,600 7,000 178,100 
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ชื่อโครงการ   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP) 
                  และการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต 
แผนงาน 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางกุศล  ชาปัญญา   เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร  นฤนาทวัฒนา  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร รอง ผอ.สพป.            

ระยะเวลาดำเนินการ   เมษายน 2564 – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. นโยบาย สพฐ.  :    พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  2. จุดเน้น สพท.   :    พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  3. มาตรฐานสำนักงาน        - 
  4. ตัวชี้วัด KRS :   ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี 

                               คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  5. ตัวชี้วัดตามแผน สพฐ.        3/3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ  
                                          ความสามารถ (วิทย์ คณิต ศิลป์) 
  6. ตัวชี้วัด ITA                 - 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP) และการอบรมการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตขึ้น เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ทักษะ ความรู้และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  อันจะส่งผลต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
และส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถใช้โปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP) และสามารถคิดเลขเร็วแบบ
เวทคณิตได้ และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 100 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม THE 
GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP) และสามารถคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตได้ 

 
    3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

ครูกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้โปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP) และสามารถคิดเลขเร็ว  
แบบเวทคณิตได้ และสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้  
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    3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ครูสามารถใช้โปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP) และสามารถคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตได้
และสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ 
    3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถใชโ้ปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP) และสามารถคิดเลขเรว็แบบ
เวทคณิตได้  และสามารถนำไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 100 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม THE 
GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP)และการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิตและสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
4. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ  ระยะเวลาดำเนินการเดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2564 
5. งบประมาณ จำนวน 142,400  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2564 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ(รุ่นที่ 1)  
(1) ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน  
(80 คน × 120 บาท × 2 วัน)  เป็นเงิน  
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน  
(2 คน × 12 ชั่วโมง × 600 บาท) เป็นเงิน 
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 10 คน  
(10 คน × 12 ชั่วโมง × 200 บาท) เป็นเงิน 
(4) ค่าพิธีการเปิดประชุม เป็นเงิน   
(5) ค่าพาหนะวิทยากร(11 คน × 2 วัน × 300บาท) 
(6) ค่าสำเนาเอกสารการอบรม 
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5,000 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (รุ่นที่ 2)   
(1) ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน  
(80 คน × 120 บาท × 2 วัน)  เป็นเงิน  
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน  
(2 คน × 12 ชั่วโมง × 600 บาท) เป็นเงิน 
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 10 คน  
(10 คน × 12 ชั่วโมง × 200 บาท) เป็นเงิน 
(4) ค่าพิธีการเปิดประชุม เป็นเงิน  
(5) ค่าพาหนะวิทยากร (11 คน × 2 วัน×300 บาท) 
(6) ค่าสำเนาเอกสารการอบรม 
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รวมงบประมาณที่ใช้ 142,400 76,800 55,600 10,000 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาโดยใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการสามประสาน (BOM) 
กลุ่มเป้าหมาย ครูวิชาการ และครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 โรงเรียน รวมเป็น 40 คน  
  คณะทำงาน จำนวน  20  คน  รวม  60  คน 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่  1 มกราคม 2564 ถึงวันที่  30  กันยายน  2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  1. นางจิระภา  ธรรมนำศีล เจ้าหน้าที่ 
 2. นางธนพร  นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร รอง ผอ.สพป. 
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 96,400  บาท  (เก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

5 การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาโดยใช้การ
เรียนรู้แบบบูรณาการสามประสาน (BOM) 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 2 วัน                 
จำนวน 3 เรื่อง คือ  
   1.1 เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา
โดยใช้การเรียนรู้แบบ (BOM)   
   1.2 กระบวนการเปลี่ยนครูให้เป็น Coach  
   1.3 การพัฒนาสื่อประกอบการสอน(BOM)   
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน               
( 60 คน* 120 บาท* 2 วัน) 
     - ตอบแทนวิทยากร   
     - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
2. การขับเคลื่อนสมรรถนะด้านภาษาแบบ 
BOM โดยความร่วมมือของรอง ผอ.สพป.
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูวิชาการท้ัง 20 
โรงเรียน  ระยะเวลา 1 ภาคเรียน สัปดาห์ละ 1 
วัน รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง (21 คน) จำนวน 5 คณะ 
3. กิจกรรม Open House “เปิดรั้ววิชาการ
เปิดบ้าน BOM”  
   - ค่าพาหนะการจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 
20 โรงเรียนๆละ 1,000 
  - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและนักเรียนจำนวน 100 คน 
(100*120 บาท)  
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รวม 36,400 50,000 10,000 96,400 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมด้วยการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นครูบรรจุใหม่, ครูผู้ช่วย, ครูวิทยฐานะชำนาญการ หรือครูที่มีความสนใจพัฒนา และ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งระบบ จำนวน 20 โรงเรียนๆละ 5 คน   
  รวมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน    คณะทำงาน จำนวน  20  คน  รวม  120  คน 
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่  1 มกราคม 2564 ถึงวันที่  30  กันยายน  2564 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  1. นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ 
 2. นางสาวสมถวิล ชูเนตร เจ้าหน้าที่ 
 3. นางจิระภา ธรรมนำศีล  เจ้าหน้าที่ 
 4. นายมหรรณพ สมอเนื้อ เจ้าหน้าที่ 
 5. นางธนพร  นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 6. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร รอง ผอ.สพป. 
งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 123,300  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

4 การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมด้วยการ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(PLC) ในสถานศึกษา 
1. การประชุมเตรียมการและพัฒนาคู่มือการ
ขับเคลื่อน PLC  ระยะเวลา 2 วัน 
     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันการ
ประชุมจัดทำคู่มือฯ (20 คน* 120 บาท* 2 วัน) 
     - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำ
เชิงนวัตกรรมด้วยการขับเคลื่อนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 
จำนวน 20 โรงเรียนๆละ 5 คน จำนวน 1 วัน 
     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน               
( 120 คน* 120 บาท* 1 วัน) 
     - ตอบแทนวิทยากร (20 คน*300*5 ชม.) 
     - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
3. การขับเคลื่อนภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมด้วย
กระบวนการ PLC โดยการนิเทศ ติดตามและ
ช่วยเหลือ ของศึกษานิเทศก์และรองผอ.สพป.           
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ที ่ กิจกรรม 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

    - ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม จำนวน 5 คณะๆละ 4 โรงเรียน 
ตามปฏิทิน เดือนละ 2 ครั้ง จำนวน 16 ครั้ง 
(20*150*16) 
 
4. การจัดแสดงนิทรรศการและคัดเลือก
ผลงาน“Best of the Best” ระดับ
สถานศึกษาและระดับครูผู้สอน จำนวน             
ระดับละ 3 รางวัล  
   3.1 ค่าโล่รางวัล จำนวน 2 โล่รางวัล 
(2*1500 บาท) รางวัลระดับสถานศึกษาและ
ระดับครูผู้สอน 
   3.2 กรอบเกียรติบัตร จำนวน 20 กรอบ 
(100*20 กรอบ) 
   3.3 ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือก จำนวน 
10 คน (10*300) 
   3.4 ค่าตอบแทนอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน  (100 ชุด*120 บาท) 
 
5. การสรุปรายงานผลการดำเนินงาน                
การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมด้วยการ
ขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(PLC) ในสถานศึกษา  
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รวม 79,800 30,000 13,500 123,300 
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ชื่อโครงการ พัฒนานายทะเบียนวัดผลโรงเรียนในการบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยโปรแกรม 

SchoolMIS ปีการศึกษา 2563 
แผนงาน   ..................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ว่าที่ร้อยโทประสงค์  พรหมเมตตา เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร  รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ – มีนาคม  2564 
สอดคล้องกับ 
  1. นโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ ข้อที่ 4.1 
  2. ตัวชี้วัด KRS      ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่      
                                          อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายในการเก็บข้อมูลผลการศึกษาของนักเรียนทุก
ระดับ เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการและจัดทำเอกสารการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนที่มีความจำเป็นต้อง
ใช้อย่างทันเวลาอีกทั้งเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยการนำโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ี
ใช้งานด้วยระบบออนไลน์เท่านั้น และเป็นโปรแกรมที่ต้องมีการฝึกอบรมและแนะนำการใช้งานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้
สถานศึกษาเห็นความสำคัญของการจัดการเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนทุกคน และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน
วัดผลโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เ สมอพร้อมนำไปใช้ได้ตลอดเวลา 
และจัดทำเอกสารการทางศึกษามอบให้นักเรียน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดตามกำหนด 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อพัฒนานายทะเบียนว ัดผลโรงเร ียนให้สามารถใช ้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา ( SchoolMIS)                
ได้อย่างถูกต้องและทันเวลาที่จะใช้งาน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 นายทะเบียนวัดผลโรงเรียนทุกคนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา 
(SchoolMIS) ประจำปีการศึกษา 2563 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 นายทะเบียนวัดผลโรงเรียนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดทำเอกสารทางการศึกษาได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทันตามเวลาที่กำหนด 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
     1. นักเรียนในสังกัดได้รับเอกสารการศึกษาที่ถูกต้องและทันเวลา 
     2. โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลและเอกสารทางการศึกษาท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
     3. นายทะเบียนวัดผลมีความรู้ความสามารถและความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

    1. นายทะเบียนวัดผลโรงเรียน ร้อยละ 100 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา 
SchoolMIS 

    2. โรงเรียนร้อยละ 100 มีระบบสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน 
    3. โรงเรียน ร้อยละ 100รายงานผลการบันทึกผลการเรียนของนักเรียนทุกคนไปส่วนกลาง (สพฐ.) ด้วย

โปรแกรมบริหารสถานศึกษา SchoolMIS ทันตามเวลาที่กำหนดทุกโรงเรียน 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม คือ ครูที่ทำหน้าที่นายทะเบียนวัดผลของโรงเรียน ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
คือนักเรียนที่มี/ได้รับเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนมีสารสนเทศผลการเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีข้อมูลเป็นสารสนเทศประกอบการบริหารจัดการ 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

กุมภาพันธ์ – เมษายน  2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 

ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ .................................................................     
รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564 
 

    

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
กิจกรรม พัฒนานายทะเบียนวัดผลโรงเรียนในการ
บันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยโปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา SchoolMIS 

    

ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้โปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา (SchoolMIS) 

    

จัดการอบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา 
(SchoolMIS) ให้แก่นายทะเบียนวัดผลโรงเรียน              
- ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน คณะผู้เข้ารับการ
อบรมจำนวน 210 คน *120 บาท  
- ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน คณะวิทยากร
จำนวน 10 คน *4 วัน *120 บาท 

  
 
 

25,200 
 

4,800 

 
 
 

500 

 

สรุปผลการดำเนินงาน   1,000  
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รวมเงิน  30,000 1,500  
รวมทั้งสิ้น  30,000 1,500  
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ .................................................................     
รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ .................................................................     

รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น  30,000 1,500  

รวมงบประมาณที่ใช้     
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ชื่อโครงการ  เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมและคณลักษณะอันพึงประสงค์   
                               (โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
แผนงาน    - 
ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายจุฬารัตน์  เย็นสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร  รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม  2564 – กันยายน  2564 
สอดคล้องกับ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    ประเด็นที่  11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศึกษา  เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 
   3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   4. นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ  เป้าหมายที่  3.1  
   5. ตัวชี้วัด KRS   ตัวชี้วัดที่  2  ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริม 
                                                    ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาพื้นฐาน  ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของสมเด็จ  พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ในรอบรั้วสถานศึกษา และปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) พอเพียง 2) กตัญญู 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ     
5) อุดมการณ์คุณธรรม   

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญ            
ของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานด้านคุณธรรม  จริยธรรมของโรงเรียนในสังกัด  ทั้งนี้ได้นำรูปแบบการจัดกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  มาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมของชาติ  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน  นำแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามรูปแบบ
ของโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.ไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต   (Output)  

  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ตามรูปแบบของโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ.  ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน     
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     3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
    โรงเรียนในสังกัด  ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ระดับ  2  ดาว  เป็นแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  อย่างน้อย    ร้อยละ 20      
     3.3  ผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ตามรูปแบบของโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ.  ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 

2)  โรงเรียนในสังกัด  ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ระดับ 2 ดาว) อย่างน้อย ร้อยละ 20      
     3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ตามรูปแบบของโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ.  ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน  
และมีโรงเรียนในสังกัด  ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการตามรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  (ระดับ 2 ดาว) อย่างน้อยร้อยละ  20      
     3.5กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต  2 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

เมษายน  -  กันยายน  2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 3 เมษายน–มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
ภายใต้บริบทศูนย์แม่ข่ายคุณธรรม 23 ศูนย์   

    

1.ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม  (ออนไลน์)                                       
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะทำงาน                      
1วัน  X20 คนX 120 บาท                                            
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ จำนวน 1วัน X 20 คนX 
300 บาท                                                                    
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินงาน                                                    

- 
 

 
2,400 
6,000 

 

 
 
 

 
 

 3,000 

 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
2. อบรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(ออนไลน์)                  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะทำงาน
ส่วนกลาง 1วัน  20 คนX 120 บาท   

  
 

2,400 
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รวมเงิน  10,800 3,000  
รวมทั้งสิ้น 13,800 
ไตรมาสที่ 4  กรกฎาคม–กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (คุรุชนคนคุณธรรม/นวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดี/โครงงานคุณธรรม ฯลฯ)                                        
(ตัวแทน  23  ศูนย ์ ๆ  ละ  5  คน 1  วัน)   
- ค่าตอบแทนการจัดนิทรรศการ ตัวแทน  23 ศูนย ์ ๆ  
ละ  1,500  บาท 

 
 
 
 
 

                  
34,500 

 
 
 
 
 
 

13,800 

  

กิจกรรมที ่2    การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.                        
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ จำนวน 5วัน X 20 คนX 
300 บาท 

 
 
- 

 
 

30,000 

  

รวมเงิน 34,500 43,800   
รวมทั้งสิ้น                     78,300 

รวมงบประมาณที่ใช้ 92,100 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
                               ภายใน โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
แผนงาน  ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์    เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร  รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยาน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
                                          ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร ์1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
  2. นโยบายรัฐบาล  ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
                                          ทุกช่วงวัย 
  3. นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศ ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้อง กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 3R8C ) 
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ  (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
ตัวชี้วัดที่ 13 สามร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

  4. ตัวชี้วัด KRS  ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกจาก สมศ. ระดับ”ดี” ขึ้นไป 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐวัยในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ระดับ “ดี” ขึ้นไป 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. ระดับ “ดี” ขึ้นไป 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาให้สร้างความเชื่อมั่นกับสังคม
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ชุมชน โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประกระทรวงประกาศใช้ทั้งนี้สามารถ
เพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 3) ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 5) ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา  6) จัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  7) พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามคำแนะนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ  ให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั ้งยัง
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานของ สพฐ . ด้านการศึกษา จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน    
การประกันคุณภาพและมาตรฐาน  รวมถึงนโยบายหลักของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ถือว่าการดำเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ 
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดการทำ
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
     2. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความสามารถและเกิดทักษะในการพัฒนาเชิงระบบ  
        2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งเป็นระบบ  
    3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทุกโรงเรียนสามารถ จัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด  
ให้เข้มแข็ง 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีฐานข้อมูลโรงเรียนในสังกัดที่สามารถ
ตรวจสอบได้  
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   3.3 ผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง เป็นระบบ จำนวน 208 โรง  คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ  มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสามารถและเกิดทักษะในการพัฒนาเชิงระบบ     

3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพของสถานศึกษา   
และเป็นมาตรฐานเดียวกันเสนอต่อต้นสังกัด เป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้   
    3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทุกโรงเรียนสามารถ       
จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาและเป็นมาตรฐานเดียวกันเสนอต่อต้นสังกัด  
เป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีฐานข้อมูลโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบได้  
และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลไว้ในรูปแบบเว็บไซต์ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100  

3. สถานศึกษาในสังกัดสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
    3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีระบบการบริหารจัดการ ดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเข้มแข็งและเป็นระบบ  

2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 208 โรงเรียน ได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานประกัน  คุณภาพการศึกษา
และสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ..........-....................................................... - - - - 
รวมเงิน - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูล สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา นำเสนอโครงการ ขออนุมัติ 

    

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ –      



139 
 
1. จัดทำคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพภายใน/
จัดทำสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
2. สถานศึกษาจัดทำ รายงานการประเมิน ตนเองของ
สถานศึกษา SAR 
กิจกรรมที่ 3  ประชุมคณะทำงานสังเคราะห์ SAR 
ระดับเขตพ้ืนที่ 
1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันการประชุม/จัดทำ
รายงาน (20 คน x 120 บาท x 2 วัน) 
2) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  

  
 

4,800 
 

 
 
 

3,000 

 

รวมเงิน  4,800 3,000  
รวมทั้งสิ้น  7,800  
ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ช่วยเหลือ โรงเรียนที่ไม่ผ่านการ
ประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15 โรงเรียน ระดับปฐมวัย 4 โรงเรียน รวม 19 โรงเรียน  
1) ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม  จำนวน 3 คน  4 ครั้ง 19 โรงเรียน ตาม
ปฏิทิน (3 คน*4 ครั้ง*19 โรงเรียน*150บาท) 
2) วัสดุ/อุปกรณ/์ค่าถ่ายเอกสาร (คาบเกี่ยว ไตรมาส. 3-4) 
 

  
 
 
 

34,000 

 
 
 
 
 
 
3,000 

 

รวมเงิน  34,000 3000  
รวมทั้งสิ้น  37,000  

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที ่5  
    ประชุม โดยคณะทำงาน สรุปรายงานประเมินผล 
การดำเนินงาน/ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวบรวม Best 
practice ของสถานศึกษาในสังกัดเก่ียวกับการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือจัดทำเป็น
เอกสารทางวิชาการของเขตพ้ืนที่  
จำนวน  20 คน ระยะเวลา 2 วัน  

1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันการอบรมฯ                   
( 20 คน* 120 บาท* 2 วัน) 

2) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ถ่ายเอกสาร 
 

  
 
 
 
 
 

4,800 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000 

 

กิจกรรมที่ 6    
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      จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการนิเทศ 
โรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 โรงเรียน ระดับปฐมวัย 4 
โรงเรียนโรง(19 เรียน*1,000) 

 
 

19,000 

รวมเงิน  23,800 5,000  
รวมทั้งสิ้น  28,800  

รวมงบประมาณที่ใช้  73,600  
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ชื่อโครงการ   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  โครงการ ใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์   เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
    1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท .........................................................................................  
    2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศึกษาเรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ 

วิชาชีพครูและอาจารย์ ประเด็นที่ 2 การพัฒนาวิชาชีพครู 
    3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    4. นโยบายรัฐบาล  ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    5. นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

ประเด็น 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่      
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

6. จุดเน้น สพท.  ด้านคุณภาพ ข้อ ๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบ 
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร 
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    7. มาตรฐานสำนักงาน มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ข้อ 4 การนำองค์ความรู้มา 
   พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการ  
               การวิจัยเพื่อพัฒนา 

    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ข้อ 6 การวิจัยและนำผลการวิจัย 
    ไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 
(5) ระบุให้ผู้สอนใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และมาตรา 30 ระบุให้มีการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา เป็นความต้องการให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษานำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีคุณภาพ จึงเน้น
ให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญโดยใช้
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กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ที่  8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายสนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น การศึกษาขั้น
พื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่ างเท่า
เทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2  จึงจัดทำโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาการคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานของบุคลากร 
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการทำงานของบุคลากร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการทำงานของบุคลากร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 2 โดยใช้กระบวนการวิจัย 

 2. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการทำงานและสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  
3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
          บุคลากร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 มี
ผลงานวิจัยที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าพัฒนางานตามกรอบภาระงานที่รับผิดชอบ  
    3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 มีการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการการพัฒนาด้านวิชาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย 
    3.3 ผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีผลงานวิจัยของบุคลากรและศึกษานิเทศก์ 
    3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีผลงานวิจัยของบุคลากร และศึกษานิเทศก์ 
อย่างน้อยร้อยละ  60 จำนวน 31 เรื่อง  
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ได้แก่ บุคลากร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและผู้เรียน  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

มกราคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 และโรงเรียนในสังกัดที่ร่วมวิจัย 
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6. กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ .................................................................     
รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 

    

กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ กำหนดส่งเค้าโครงวิจัย     
รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 3 พิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม       
เค้าโครงการวิจัยที่มีผู้เสนอ 

    

กิจกรรมที่ 4 ผู้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
ดำเนินการวิจัยตามเค้าโครงการวิจัยที่เสนอ  
(วิจัย 31 เรื่อง เรื่องละ 10,000 บาท) 
(คาบเกี่ยว ไตรมาส 3-4) 

  
 
310,000 

  

รวมเงิน  310,000   
รวมทั้งสิ้น 310,000 
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 5 นำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการ 
ของสพป.ขอนแก่น เขต 2 

    

กิจกรรมที่ 6 รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัย     
กิจกรรมที่ 7 สรุปและรายงานผล     
รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     

รวมงบประมาณที่ใช้ 310,000 
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ชื่อโครงการ  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและพัฒนา 

สถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 
ด้านการศึกษา (ศรร.) 

แผนงาน    
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นางสาวเทพรัตน์  เสนาฤทธิ์      เจ้าหน้าที่ 

 2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
 3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร  รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธันวาคม  2563 –  30 กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ        ฉบับที่ 12 ข้อ 1.1 หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ  
                                          ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน”                       
                                          และ“คนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9-11 
  2. นโยบาย สพฐ.  มาตรฐาน  ที่ 3 ด้านคุณภาพ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ       
ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบ ันหล ักของชาต ิ ย ึดม ั ่นการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  3. จุดเน้น สพท.            เป้าประสงค์ ของ สพป.ขอนแก่น เขต 2  ข้อ 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพ      
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความ
เป็นชาติไทย มีพฤติกรรมตามค่านิยมหลักแห่งชาติ และวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4. ตัวชี้วัดตามแผน สพฐ. ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่
ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ 

ในการนี ้สำน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2  ถ ือว ่าเป ็นภารกิจสำคัญ                     
ที่จะต้องดำเนินการให้ผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  สามารถนำหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  และได้พัฒนาโรงเรียนในสังกัด
ให้พัฒนาสู่ความยั่งยืนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยกำหนดตวัชี้วัด
ความสำเร็จไว้ 5 ด้านคือ  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากร  ด้านผลลัพธ์ความสำเร็จ  และจะขับเคลื่อนตามเกณฑ์ก้าวหน้า
อย่างมีคุณภาพ  ในด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  กรรมการสถานศึกษา  การจัดการสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
ตลอดไปจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการบริหารจัดการสถานศึกษา  เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติทุกระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการเรียน การสอนและ
การบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา   
    3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

โรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ด้านการศึกษาอย่างน้อย 2  แห่ง 
    3.3 ผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

บุคลากรในโรงเรียนได้รับการบ่มเพาะเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่อย่างพอเพียง 
    3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหาร และการจัดการเรียน     
การสอนและการดำรงชีวิตได้ 

สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดทำหน่วยเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ได้ ร้อยละ 100 
 มีโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อย 2 แห่ง 
    3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

5  มกราคม 2564  ถึง  30  กันยายน  2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  และโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 



146 
 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารแนวทางการประเมินฯ     
ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 2 ประชุมพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 
-ประชุมพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา (ศรร.) โรงเรียนเป้าหมาย  2  โรงเรียน   
1)  ค่าอาหารเครื่องดื่ม(60x120x2)           
2)  ค่าวิทยากรประจำกลุ่มภายใน (300x 6x 2)       
3)  ค่าพิธีการ/พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ                
4)  ค่าเอกสาร (60x15)                       
5)  ค่าวัสดุอุปกรณ์   
รวมทั้งสิ้น =  25,900 บาท 

 
 
 
 

14,400 
3,600 
2,000 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

900 
5,000 

 

กิจกรรมที่ 3  ศึกษาดูงาน 3  วัน โรงเรียนบ้านคำน้อย 
(ศรร.) 
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ (ศรร.)   
-โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า (ศรร.) 
1)  ค่าอาหารเครื่องดื่ม(60x120x2)      
2)  ค่าวิทยากรประจำฐาน (300x 10x 3)   
3) ค่าของที่ระลึก  3 ชุด                          
รวมทั้งสิ้น        26,400 บาท 

 
 
 
 

14,400 
9,000 

 
 
 
 
 
 

3,000 

  

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ/ประเมินความพร้อมก่อนส่ง
เอกสารรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยคณะ
ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.ศรร. 
1)ค่าเบี้ยเลี้ยง (240x6x2)                      
2)ค่าพาหนะ (300x6x2)                       
รวมทั้งสิ้น      6,480 บาท 

  
 
 

2,880 
3,600 

  

กิจกรรมที่ 5  ฝึกอบรมการจัดทำเอกสารเพ่ือขอรับ
การประเมิน 
- ฝึกอบรมการถอดบทเรียน 2  3  4  ตามฐานการ
เรียนรู้ของโรงเรียนที่มีอยู่เดิม นักเรียนแกนนำ และครู
แกนนำ 2 วัน 

 
 
 
 
 
 

9,600 
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1)  ค่าอาหารเครื่องดื่ม(40x120x2)                     
2)  ค่าวิทยากรประจำกลุ่มภายใน(300x 6x 2)        
3)  ค่าพิธีการ/พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
รวมทั้งสิ้น  15,200 บาท 

3,600 
2,000 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 6  การประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  (ศรร.) 

    

รวมเงิน 58,600 9,480 5,900  
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ .............................-....................................     
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ .........................-........................................     

รวมทั้งสิ้น 58,600 9,480 5,900  
รวมงบประมาณที่ใช้ 58,600 9,480 5,900  

 
รวม งบประมาณทั้งสิ้น  73,980  (เจ็ดหม่ืนสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางจิระภา  ธรรมนำศีล เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 กุมภาพันธ์  – 30 กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ของเด็ก 
ปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
ประเด็นที่ 2 การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
     เป้าหมายที ่2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ 
    เพ่ิมข้ึน 2.1)  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ   

ตชว.1  เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  4. นโยบายรัฐบาล  ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
    ประเด็น 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย  
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ   
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  6. จุดเน้น สพท.  -  
  7. มาตรฐานสำนักงาน  มฐ.3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
    ตบช. 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพ 

ตามหลักสูตร 
  8. ตัวชี้วัด KRS  ตชว. 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี 

 คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  9. ตัวชี้วัด ITA ตัวชี้วัดที่ 3  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. หลักการและเหตุผล 
 วัยเด็ก เป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการตลอดชีวิต เด็กไม่ได้มีการเตอบโตเพียงขนาดเพียงอย่าง
เดียวแต่มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ขึ้นกับตัวเด็กและสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว เด็กแต่ละคนมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับพลวัตรของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพและแรง
สนับสนุนจากสังคมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนาการที่ดี จึงเป็นความรับผิดชอบหลักของสังคม 
ครอบครัวจึงเป็นสิ่งแวดล้อมแรกที่สามารถส่งเสริมให้เด็กมีการเจริญเติบโต และหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ด้วยการ
อบรมเลี้ยงดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัย 3-6 ปี ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
ในส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ด้านพัฒนา
ศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมโดยพัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุง
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญต่างๆ อาทิ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน
ความคิด ความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง 
ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรมและความเป็นมือ
อาชีพ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  
 จากรายงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที ่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560               
ชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประจำปีการศึกษา 
2562 จำนวน 1,981 คน ผลการประเมินพัฒนาการโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.11 เมื่อเทียบรายด้านพบว่าพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา มีผลการประเมินพัฒนาการต่ำสุด ทั้งนี้จากผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลพบว่า ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ไม่จบตรงเอกการศึกษาปฐมวัยถึง ร้อยละ 56.38 ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานราชการ  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
และอัตราจ้าง คิดเป็นร้อยละ 45.30 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยขึ้น เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนให้ได้มาตรฐานให้พัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 พัฒนาการมีคะแนนสูงขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจมีองค์ความรู้ในการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 4 พัฒนาการ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการการจัด
ประสบการณ์ การจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 2.3 เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 ครูผู้สอนปฐมวัยทั้ง 208 โรงเรียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และหลักการจัดประสบการณ์    
ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 คิดเป็นร้อยละ 80 
  3.1.2 ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถนำความรู้มาใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ สภาพแวดล้อมและ             
จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560               
คิดเป็นร้อยละ 80 
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  3.1.3 ครูแกนนำ ทั้ง 10 ท่าน, ประธานศูนย์เครือข่ายและ ครูต้นแบบปฐมวัยทั้ง 23 ศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   3.2.1 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา    
  3.2.2 เด็กปฐมวัยมีความสามารถตามวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษากำหนด     
   3.2.3 เกิดเครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั้งครูแกนนำและครูต้นแบบประจำศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 23 ศูนย์เครือข่ายที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ     

3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
  3.3.1 ห้องเรียน อาคารเรียนและสถานที่แวดล้อมมีความเหมาะสมในการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
  3.3.2 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามวัยที่คาดหวังบนพ้ืนฐานพัฒนาการ              
ตามวัยมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
  3.3.3 ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ถูกต้อง เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานการศึกษาชาติ  
  3.3.4 ครูแกนนำและครูต้นแบบปฐมวัยครูแลกเปลี่ยนและร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ
สถานศึกษา ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาให้พัฒนาสูงขึ้น              
    
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   เป้าหมาย ครูปฐมวัยจำนวน 208 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการและได้รับการพัฒนาให้มีความรู้     
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 80   
  การบรรลุเป้าหมาย  
  1) ครูผู้สอนปฐมวัยทั้ง 208 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการพัฒนาให้มีความรู้               
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 80   
  2) ผลการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย สูงขึ้นร้อยละ 10  
  3) ครูแกนนำและต้นแบบปฐมวัยสามารถทำงานและร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 90 
         
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 1) ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด     
สพป. ขอนแก่น เขต 2 ทั้งสิ้นจำนวน 208  โรงเรียน (รวมครูแกนนำ 10 คน และครูต้นแบบปฐมวัย จำนวน 23 คน)   
2) ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 23 คน  

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
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5. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 

6. กิจกรรมและงบประมาณ   
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ................................................................. - - -  
รวมเงิน - - -  
รวมทั้งสิ้น - - -  
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 1  ประชุมเตรียมความพร้อมและทำความ
เข้าใจและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย ของครูแกนนำ, ครูต้นแบบปฐมวัยและ
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 50 คน 
บุคลากรและคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 30 คน 
ระยะเวลา 1 วัน  มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
      ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน                             
( 60 คน* 120 บาท* 1 วัน) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 
- 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย สอดคล้องตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โรงเรียนที่มีครูไม่
จบเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 100 คน ระยะเวลา 
1 วัน    
      1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน                             
( 100 คน* 120 บาท* 1 วัน) 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 
 
 
- 

 

      2) ค่าตอบแทนวิทยากร 12 คนๆละ 500 บาท 6,000    
กิจกรรมที่ 3 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย               
ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมิน
พัฒนาการฯ จำนวน 23 คณะตามศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษา จำนวน 60 คน ระยะเวลา 3 วัน             
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
      1) ค่าเบี้ยเลี้ยง (60 คน * 120บาท * 3 วัน)  

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

21,600 

 
 
 
 
 
- 

 

      2) ค่าพาหนะ (60 คน* 200 บาท* 3 วัน) - 36,000 -  
รวมเงิน 6,000 76,800 -  
รวมทั้งสิ้น 82,800  
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
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กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและช่วยเหลือให้คำแนะนำ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของทีมผอ. สพป., 
รองผอ.สพป.และศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่าย
สถานศึกษาและรองผอ.สพป.  ระยะเวลา 5 วัน    
      ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ  (22 คน* 500 บาท) 

 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 

11,000 

 
 
 
 
- 

 

รวมเงิน - 11,000 -  
รวมทั้งสิ้น 11,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ 93,800  
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ชื่อโครงการ   การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียน 
   เป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเทสซอรี (Montessori)  
   ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางจิระภา  ธรรมนำศีล เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 กุมภาพันธ์   – 30 กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ของเด็ก 
ปฐมวัย เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
ประเด็นที่ 2 การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
     เป้าหมายที ่2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ 
    เพ่ิมข้ึน 2.1)  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ   

ตชว.1  เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  4. นโยบายรัฐบาล  ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
    ประเด็น 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย  
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  6. มาตรฐานสำนักงาน  มฐ.3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา   
    ตบช. 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพ 

ตามหลักสูตร 
  7. ตัวช้ีวัด KRS  ตชว. 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี 

 คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  8. ตัวช้ีวัดตามแผน สพฐ. - 
  9. ตัวชี้วัด ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้นำนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยแบบมอน
เตสซอรี(Montessori) ตามหลักสูตรสมาคมมอนเตสซอรีสากล  (Association Montessori  Internationale : AMI) 
มาใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  และแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึง
นวัตกรรมการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบ
องค์รวม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามความสนใจ ความต้องการ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลอย่างเต็มตามศักยภาพ จากรูปธรรมสู่นามธรรมด้วยสภาพแวดล้อม ที่สมบูรณ ์สพฐ. ส่งครูผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เข้าอบรมตามหลักสูตรของสมาคมมอนเตส ซอรี่สากล (AMI) จำนวน 3 รุ่น จาก 136 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 236 โรงเรียนและผู้เข้าอบรมทั้งหมด 251 คน และปัจจุบันได้ขยายผลนวัตกรรมการสอนตามแนวคิด
มอนเตสซอรีลงสู่ครูผู้สอนปฐมวัยและศึกษานิเทศก์ ที่มีความสมัครใจเข้ารับการอบรมพัฒนา ครอบคลุม 4 ภูมิภาค  
จนทำให้เกิดห้องเรียนมอนเตสซอรีมากมายและได้รับ ความนิยมแพร่หลายจากผู้ปกครองและชุมชน 
 ดังนั้นเพื่อให้การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรีมีการเผยแพร่ขยายผลให้เด็กได้รับการพัฒนา  
เต็มตามศักยภาพด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น  และประหยัดงบประมาณ ระยะเวลาในการพัฒนา
บุคลากรและสื่ออุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับสภาพโรงเรียนในสังกัด  รวมถึงแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นโรงเรียนขนาดเล็ก 
สพฐ.จึงแต่งตั้งศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย บริบท สพฐ. ขึ้นจำนวน 6 ศูนย์ 
ได้แก่ 1) ศูนย์ฯโรงเรียนวัดด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  2) ศูนย์ฯโรงเรียนวัดแสลง จ.จันทบุรี  3) ศูนย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จ.ขอนแก่น 4) ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จ.อุบลราชธานี 5) ศูนย์ฯ
ภาคเหนือ จ.เชียงราย และ 6) ศูนย์ฯภาคใต้ จ.ชุมพร เพ่ือให้ศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมดได้พัฒนาบุคลากรครู ผู้บริหาร
และศึกษานิเทศก์ ตามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนทั้ง 1,322 โรงเรียนทุกเขตพ้ืนที่และพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเข้าร่วมโครงการพัฒนาระยะที่ 1 จำนวน 85 โรงเรียนให้สามารถจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพนั้น 
 การนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในฐานะศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ ตาม
แนวคิดมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย บริบทสพฐ. ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (12 จังหวัด) จึงได้จัดทำ
โครงการการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
(Montessori) ในบริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 โรงเรียน ระยะ ที่ 1  ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถนำนวัตกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบมอนเตสซอรีมาใช้ในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาทั้ง 4  พัฒนาการ โดยเฉพาะ ด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา ให้เป็นไปอย่างสมวัย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มากที่สุด 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือดำเนินการพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมการเรียนตามแนวคิด
มอนเตสซอรี ตามบริบท สพฐ. มาใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
 2.2 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มตามศักยภาพและเป็นพ้ืนฐานที่ฝังแน่นสำหรับการพัฒนา
ต่อยอดได้ดีในระดับประถมศึกษา 
 2.3 เพื ่อพัฒนาครูให้สามารถผลิตสื ่ออุปกรณ์ประกอบการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิด             
มอนเตสซอรีได ้



155 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 ครูผู้สอนปฐมวัยที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการฯ ระยะท่ี 1 ทั้ง 15 โรงเรียนมีความรู้       
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี          
ระดับปฐมวัย บริบท สพฐ. 
  3.1.2 ครูผู้สอนปฐมวัยนำนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี      
ระดับปฐมวัย บริบท สพฐ.มาใช้เปิดห้องเรียนและจัดประสบการณ์ได้อย่างมีคุณภาพ   
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   3.2.1 เด็กปฐมวัยที่ผ่านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี         
บริบท สพฐ. ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
  3.2.2 เด็กปฐมวัยมีความสามารถตามวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษากำหนด    
   3.2.3 ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถพัฒนาต่อยอด ปรับประยุกต์ สื่อ/อุปกรณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี  
ที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  
   3.2.4 เกิดเครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี โรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาใน
บริบท สพฐ. ที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ     

3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
  3.3.1 ห้องเรียน อาคารเรียนและสถานที่แวดล้อมมีความเหมาะสมในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทสพฐ. 
  3.3.2 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามวัยที่คาดหวังบนพ้ืนฐานพัฒนาการ              
ตามวัยมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
  3.3.3 ครูผู้สอนสามารถเปิดห้องเรียนตามแนวคิดมอนเตสซอรี มีสื่ออุปกรณ์พ้ืนฐานของจริง
เหมาะสมกับวัยของเด็ก  
  3.3.4 ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นความใส่ใจเด็กรายบุคคล            
   3.3.5 โรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาตามโครงการทั้ง 15 โรงเรียน มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการ   
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยได้ตามมาตรฐานสากล เกิดห้องเรียนที่มีคุณภาพ 
 

 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   เป้าหมาย โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯและได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้เข้ารับการพัฒนา
ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งเป็นครูผู้สอนจำนวน 38 คน จาก 12 เขตพ้ืนที่
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  คิดเป็นร้อยละ 80  
  การบรรลุเป้าหมาย ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการฯ    
ทั้ง 15 โรงเรียน มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรี ระดับ
ปฐมวัย และสามารถเปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี ได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานห้องเรียนมอนเตสซอรีกำหนด คิด
เป็นร้อยละ 80     
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 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน 58 คน จำแนกเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา    
ครู และเด็กปฐมวัย โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่ 
         3.5.1 บัญชีผู้เข้าอบรม 
ที ่ จังหวัด โรงเรียน เขตพื้นที ่ จำนวน (คน) 
1 เลย บ้านนามูลตุ่น เลย เขต 2 2 
2 บึงกาฬ ประสานมิตรวิทยา   3 
3 กาฬสินธุ์ ปอแดงวิทยา กาฬสินธุ์ เขต 2 2 
4 ขอนแก่น บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ขอนแก่น เขต 1 1 
5 ขอนแก่น ประชาพัฒนาบ้านแฮด ขอนแก่น เขต 2 2 
6 ขอนแก่น ชุมชนบ้านชนบท ขอนแก่น เขต 2 4 
7 ขอนแก่น บ้านหนองแปน ขอนแก่น เขต 2 2 
8 ขอนแก่น บ้านทรายทุ่งมน ขอนแก่น เขต 3 1 
9 ขอนแก่น บ้านวังชัย ขอนแก่น เขต 4 1 
10 ชัยภูมิ หนองไฮโคกสง่า ชัยภูมิ เขต 1 3 
11 นครพนม ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพ้ี) นครพนม เขต 1 2 
12 สกลนคร  บ้านง่อนหนองพะเนาว์ 126  สกลนคร เขต 2 8 
13 หนองบัวลำภู ฝายหินประชารักษ์ หนองบัวลำภู เขต 1 2 
14 มหาสารคาม บ้านหนองจิก มหาสารคาม เขต 1 2 
15 อุดรธานี บ้านโชคเจริญ มหาสารคาม เขต 4 2 

 
 3.5.2 จำนวนวิทยากรการอบรม จำนวน 10 คน และคณะทำงานจำนวน 10 คน  
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  มกราคม 2564 – พฤษภาคม 2564 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ศูนย์
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ฐานการอบรมโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์และ
โรงเรียนบ้านวังหว้า   
 

6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  600,000 บาท   
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ................................................................. - - -  
 - - -  



157 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
รวมเงิน - - -  
รวมทั้งสิ้น - - -  
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 1  ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรและ
คณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 30 คน ระยะเวลา 1 วัน    
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
      ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน                             
( 30 คน* 120 บาท* 2 วัน) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

7,200 
 

 
 
 
 
- 

 

รวมเงิน - 7,200 -  
รวมทั้งสิ้น 7,200  
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะวิทยากรและคณะทำงาน   
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
และจัดทำคู่มือประกอบการอบรม จำนวน 30 คน 
ระยะเวลา 2 วัน    
      ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน                             
( 30 คน* 120 บาท* 2 วัน) 

 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 
- 

 

กิจกรรมที่ 3 การอบรม "การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม
การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ตามแนวคิดมอนเทสซอรี (Montessori) ใน
บริบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้เข้าอบรมจำนวน 38 คน วิทยากร 10 คน 
คณะทำงาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 58 คน ระยะเวลา 10 
วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 

    

      1) ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น                            
จำนวน 10 วันๆละ 3 (58 คน*250บาท*10 วัน) 

 145,500   

      2) ค่าอาหารว่าง จำนวน 10 วันๆละ 2 มื้อๆละ 
35 บาท (58 คน *35บาท* 2 มื้อ*10 วัน)  

 40,600   

      3) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (10 คน) 
ระยะเวลา 10 วันๆละ 5 ชั่วโมงๆ  

50,000    

      4) ค่าท่ีพัก 48 คนๆละ 300 บาท 10 คืน   144,000   
      5) ค่าพาหนะไป-กลับ ผู้เข้าอบรมและวิทยากร 
จำนวน 48 คนๆละ 2,200 บาท  

 105,600   

      6) ค่าพาหนะไป-กลับ คณะทำงาน จำนวน 10
คน จำนวน 10 วัน  (10*780 บาท )  

 7,800    
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กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
      7) ค่าสื่ออุปกรณ์และผลิตสื่อจำนวน 17 ชุดๆ ละ 
2,000 บาท (17*2000) 

  34,000  

      8) ค่าจัดทำเอกสารและวัสดุ จำนวน 38 ชุดๆ ละ    
300 บาท (38*300 บาท)  

  12,400  

      9) ค่าจัดหาสื่ออุปกรณ์ประกอบอบรมและ
ค่าตอบแทนสถานที่ 

  30,000  

     10) ค่าตอบแทนคณะถ่ายทอดสดการนำเสนอ
บทเรียน (กล้อง VDO) จำนวน 3 คนๆละ 10    

8,500 
 

 
 

รวมเงิน 58,500 443,500  76,400  
รวมทั้งสิ้น 578,400  

รวมงบประมาณที่ใช้ 600,000  
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ชื่อโครงการ      โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย 
แผนงาน       พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ            1. นางศรียุพา  เมธาอภินันท์               เจ้าหน้าที่  
       2. นางธนพร  นฤนาทวัฒนา        ผู้อำนวยการกลุ่ม 
       3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร        รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม  – ธันวาคม  2564 
สนองยุทธศาสตร์       

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง             
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานสำนักงาน   ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
       ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
       ที ่3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัต ิศาสตร์ที ่สร ้างเสริมทักษะทางประวัต ิศาสตร์ตามแนวพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าส ิร ิก ิติ์  
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  และเพื่อสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สร้างเสริม ทักษะ
ทางประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลูกฝังความรักชาติ 
รักแผ่นดินเกิด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ความภูมิใจ ในชาติ
ไทยและท้องถิ่น   
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  2  มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สร้างเสริมปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์   เกิดความรัก ความภูมิใจ
ในชาติไทยและท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและหวงแหนต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรัก 
ความภูมิใจ ในชาติไทยและท้องถิ่น   
                2. เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สร้างเสริม ทักษะทางประวัติศาสตร์ผ่านแหล่ง
เรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลูกฝังความรักชาติ รักแผ่นดินเกิด แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ความภูมิใจ ในชาติไทยและท้องถิ่น  เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ   

-  ครูและนักเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สร้างเสริม ทักษะ  
ทางประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลูกฝังความรักชาติ 
รักแผ่นดินเกิด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ความภูมิใจ ในชาติ
ไทยและท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ขยายผลสู่เพื่อน ชุมชน 
สังคมท่ีเหมาะสมกับบริบทของตนเองและชุมชน 

ด้านคุณภาพ   
-   ภายในปีการศึกษา  2564  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการการพัฒนาทักษะทาง

ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลูกฝังความรักชาติ รัก
แผ่นดินเกิด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ความภูมิใจ ในชาติ
ไทยและท้องถิ่น อย่างน้อยร้อยละ  50 นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   

4.   กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

/บาท 
ระยะเวลา            

การ
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 
1 จัดทำแผนและแบ่งความรับผิดชอบประชุม
วิทยากรแกนนำเพ่ือเตรียมการจัดทำเอกสารคู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ชาติไทยแบบ Active Learning (ดำเนินการวัน
เสาร์,อาทิตย์) 

 
 

 
พ.ค.2564 
 

นางศรียุพา  เมธาอภินันท์ 
นายจุฬารัตน์  เย็นสวัสดิ์ 
ว่าที่พันตรี เทพนา เครือคำ 

2 กิจกรรมที่ 2 
เข้าค่ายเยาวชนคนรักประวัติศาสตร์ชาติไทยโดย 
  1.แบ่งเป็น 6 อำเภออำเภอละ1 วันนักเรียน
โรงเรียนละ3 คน ครู 1 คน 
 2.นำนักเรียนเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย แบบ Active 
Learning ณ ศูนย์เครือข่าย 

 มิ.ย.2564 นางศรียุพา  เมธาอภินันท์ 
นายจุฬารัตน์  เย็นสวัสดิ์ 
ว่าที่พันตรี เทพนา เครือคำ 

3 กิจกรรมที่ 3 
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโดยให้แต่ละศูนย์ดำเนินการตามความ
เหมาะสมของวันเวลาสถานที่ 

 มิ.ย.2564 
 

นางศรียุพา  เมธาอภินันท์
และคณะศึกษานิเทศก์ 
 

4 กิจกรรมที่ 4 
จัดตั้งศูนย์เครือข่ายในแต่ละอำเภอๆละ1 ศูนย์ 

 มิ.ย.2564 นางศรียุพา  เมธาอภินันท์ 
นายจุฬารัตน์  เย็นสวัสดิ์ 



161 
 

เพ่ือการขยายผลลงสู่โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
โดยให้มีคณะกรรมการนิเทศติดตามการ
ดำเนินการงบประมาณศูนย์ละ 2,000 บาท 

5 กิจกรรมที่ 6 
นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินการขยายผลลงสู่
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

 มิ.ย –ธ.ค. 
64 

นางศรียุพา  เมธาอภินันท์
และคณะศึกษานิเทศก์ 
 

                                              รวมทั้งสิ้น        241,720 บาทบาท  (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบ)          
-  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
         พฤษภาคม  -  ธันวาคม  2564 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณ 241,720 บาทบาท  (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบ)          
7.  การประเมินผล 
 7.1ประเมินด้วยการสังเกต 
      7.2 ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น 
  7.3 แบบประเมินผลงาน 
                             7.4 สอบถามความพึงพอใจของครู 

8.  ผลคาดว่าจะได้รับ 
         8.1นักเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยแบบ Active 

Learning ที่สร้างเสริม ทักษะทางประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทย  ปลูกฝังความรักชาติ รักแผ่นดินเกิด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เกิดความรัก ความภูมิใจ ในชาติไทยและท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ขยายผลสู่เพ่ือน ชุมชน สังคมที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองและชุมชน 

  8.2 ภายในปีการศึกษา 2564 นักเรียนทุกคนในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการการพัฒนา
ทักษะทางประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ปลูกฝังความรัก
ชาติ รักแผ่นดินเกิด แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   เกิดความรัก ความภูมิใจ 
ในชาติไทยและท้องถิ่น อย่างน้อยร้อยละ  50 นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต  2   
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ชื่อโครงการ  พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวกมลนัทธ์  เมืองโคตร   เจ้าหน้าที่ 

2. นางสุภาวดี  สัตย์ซื่อ  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นายอุดมพร  กันทะใจ   รอง ผอ.สพป.  

หน่ายงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
สนองยุทธศาสตร์       

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง             
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานสำนักงาน   ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
       ที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
       ที ่3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา  

31 กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริม และกำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกำหนด
นโยบาย  แผน และมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามกฎกระทรวงและมีหน้าที่บริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาสนับสนุนส่งเสริม ประสานงาน และให้
บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมตลอดถึงหน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่เกี ่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา มีหน้าที่ กำกับ ดูแล มีบทบาทในการให้ความ
ช่วยเหลือ รวมทั้งกำกับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดการบริหารจัดการ ส่งเสริม 
สนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้มีการประกันคุณภาพภายในที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 
ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2       
ควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสร้างขวัญและกำลังใจ        
เพื่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
  2. เพ่ือส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตาม วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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  3. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
  4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
3. เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น     
เขต 2 จำแนกเป็น 
   1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   
เขต 2 จำนวน 80 คน 
  2) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน   
208 คน 
  3) ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2    
จำนว 1,261 คน 
  4) พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ นักการภารโรงและบุคลากรอ่ืนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 597 คน 
        3.2  เชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ของมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2 ประพฤติปฏิบัติตน ตามวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2  มีทักษะด้านดิจิทัล ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างเสมอภาคทัดเทียมและทั่วถึง 
 

4. กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
1 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ
เพ่ือการเรียนการสอน 

พ.ย. - ธ.ค.2563 55,000 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาบรรจุใหม่ 

 7-8  ม.ค. 2564 330,000 

3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  
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4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 721,387 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน 

9-10  มกราคม 2563 34,500 

4. กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพพนักงานราชการ 
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 43,000 

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูธุรการ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 68,000 

8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพนักการภารโรง 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 46,000 

9 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 50,000 

10 อบรมพัฒนาผู้กำกับลูกเสือ   
11 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วยสู่

ครูมืออาชีพ 
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 46,000 

                รวมงบประมาณทั้งสิ้น    1,393,887  บาท 
5. การวัดและประเมินผล 

      ตัวชี้วัดความสำเร็จ      วธิีการประเมิน  เครื่องมือวัดประเมินผล 
1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการ
พัฒนามีขวัญและกำลังใจที่ดีต่อ
การอบรมสัมมนา 
2. ร้อยละ 90 ผู้เข้ารับการอบรมมี
เจตคติที่ดีต่อการอบรมสัมมนา
และมีความเข้าใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 
 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
 

 
6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
มีองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติตนตาม วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านดิจิทัล ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
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5. งบประมาณ 
 จำนวน  330,000  บาท  ( สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) ประกอบด้วย 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

จำนวนเงินแยกตามหมวดรายจ่าย เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ค่าท่ีพัก 100 x 600  - 60,000   60,000  60,000 
2. ค่าอาหาร 100 คน จำนวน 2 วัน    
( 850 x 2 x 100 ) 

  
170,000 

- 
 170,000 

 
170,000 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน  4  มื้อ 100 x 50 x 4 

  
20,000 

 
 20,000 

 
20,000 

4. ค่าพาหนะ    (  500 x 100  )  50,000   50,000  50,000 

5. ค่าตอบแทนวิทยากร 5,400 -  - 5,400 -  

6. ค่าห้องประชุม     5,000     5,000  5,000 

7. ค่าของที่ระลึก  2   ชิ้น     3,000   3,000  3,000 

8.  ค่าจัดทำเอกสาร   100 x 50     5,000   5,000  5,000 

9. ค่าตอบแทนพิธีเปิด -ปิด 1,500       -  - -  - 

10. ค่าจัดทำป้าย     1,500 1,500  1,500 

11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    8,600 8,600  8,600 
รวม  330,000   330,000  330,000 

 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามความเป็นจริง 

6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษามีการ
พัฒนางานในหน้าที่อันเนื่องมาจากการจัดประชุม

1.ตอบแบบประเมิน 
2.การซักถาม 
3.การสังเกต 
 

แบบประเมิน 
 



166 
 

ทางวิชาการ และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน ทำให้ผู้บริหาร
สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
สามารถบริหารงานได้ทุกด้าน สอดคล้องกลยุทธ์   
ที่ 1 ของ สพฐ.และมาตรฐานของสำนักงานเขต       
ข้อที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                    1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้นำด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรได้อย่าง
สร้างสรรค์     

         2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาได้รับความรู้ด้านการบริหารงานการจัดการศึกษา  ได้เพิ่มพูนความรู้  มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน และสามารถนำไปปรับใช้ในหน่วยงาน/สถานศึกษาของตนเอง        
เพ่ือคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป 
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โครงการ         พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
แผนงาน         การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายเทอดชัย บัวผาย  และคณะ 
            2. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย 
        จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  ปี 2554  
        (/) 4.1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   
        นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2554 
        (/)  นโยบายด้านคุณภาพ   3.2  พัฒนาผู้เรียนผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การ
คิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ  
  (/)  นโยบายด้านคุณภาพ   3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าต่อเนื่อง รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
          มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
                     (/)  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
              (/)  มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตบช ที่ 1 การบริหารจัดการวิชาการ  
 
   
1. หลักการและเหตุผล 
  จากนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงาน ที่มุ่นเน้นการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ การจัดการศึกษาที่เท่าเทียมด้านคุณภาพ    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าต่อเนื่อง รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาผู้เรียนผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
    จากกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายด้านคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำและนโยบายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่   
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าต่อเนื่อง รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
สื่อด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ปรับปรุง 2560 
โดยกำหนดให้มีสาระเทคโนโลยีในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการ
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คำนวณ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ     
ทำให้ผู้เรียนสามารถรูจัดกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้  ครูและบุคลากรทางการศึกที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระ
เทคโนโลยี สมควรได้รับการพัฒนาและจัดตั้งเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในรูปแบบของชมรม เครือข่าย         
จึงสมควรนำเสนอโครงการ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(กระบวนการ Focus Group) 
 2.2 เพ่ือพัฒนา ครูและผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเรียน  
การสอนและเพ่ือบริหารจัดการศึกษา 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสื่อออนไลน์ ห้องอบรมออนไลน์ ศูนย์รวมสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 2.4 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนและครูแกนนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกย่องเชิญชูเกียรติมอบรางวัล โรงเรียน ครู 
ผู้บริหารที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายครูผู้บริหารด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยการจัดตั้งชมรมครูคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 
  2.6 เพ่ือนิเทศติดตาม การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา 

3.เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 มีงานศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(กระบวนการ Focus Group) อย่างน้อย 1 เรื่อง  
 3.1.2 ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
เพ่ือการเรียนการสอนและเพ่ือบริหารจัดการศึกษา  
 3.1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีห้องอบรมออนไลน์ ศูนย์รวมสื่อด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 3.1.4 ครู ผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางการศึกษาครูแกนนำ ยกย่องเชิญชูเกียรติ    
 3.1.5 มีชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   
เขต 2  
  3.1.6 มีรายงานการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
มีรายงานผลการดำเนินงานภาคเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง จัดทำรายงานโครงการการนิเทศติดตามโครงการ   

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้งานศึกษาวิจัยด้านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาโดยเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.2.2 ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 50 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา      
เพ่ือการเรียนการสอนและเพ่ือบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.2.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีห้องอบรมออนไลน์ ศูนย์รวมสื่อด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2.4 ครู ผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางการศึกษาครูแกนนำ  
 3.2.5 มีชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   เป็นสื่อกลางในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

      3.2.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีรายงานการนิเทศการการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
    3.3.7 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560)    
4. แผนการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (กระบวนการ Focus 
Group) 
      1) สำรวจสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยี         
      2) นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
      3) ประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group) 
      4) กำหนดปฏิทินการดำเนินการโครงการ 
      5) ประเมินผลการดำเนินงาน 

ตุลาคม 2562 
-กันยายน 2563 

นายเทอดชัย 
บัวผาย 
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2  พัฒนา ครูและผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนและเพ่ือ
บริหารจัดการศึกษา 

1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน   
2) จัดทำคู่มือจัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน การ

สอน  
3) สำรวจข้อมูลโรงเรียน 
4) ดำเนินการตามโครงการ 

ตุลาคม 2562 
-กันยายน 2563 

นายเทอดชัย 
บัวผาย 
และคณะ 

3. กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อออนไลน์ ห้องอบรมออนไลน์ 
ศูนย์รวมสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

1) แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ประชุมคณะทำงาน 
3) จัดทำสื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์  

นำเสนอในรูปแบบเอกสารงานวิจัย สื่อวิดีทัศน์ 

 นายเทอดชัย 
บัวผาย 
และคณะ 
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4) ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. กิจกรรมที่ 4 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนและครูแกนนำด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ยกย่องเชิญชูเกียรติมอบรางวัล โรงเรียน ครู ผู้บริหารที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

1) ประชุมคณะทำงาน 
2) แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3) ดำเนินการตามโครงการ 
4) นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกล 
5) ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

ตุลาคม 2562 
-กันยายน 2563 

นายเทอดชัย 
บัวผาย 
และคณะ 

5. กิจกรรมที่ 5 เพ่ือสร้างเครือข่ายครูผู้บริหารด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี โดยการจัดตั้งชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

1) ประชุมคณะทำงาน 
2) แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการชมรม 
3) ดำเนินการตามกิจกรรมและโครงการ 
4) ประเมินผลการดำเนินงาน 
5) รายงานผลการดำเนินงาน 

  

6. กิจกรรมที่ 6 รายงานการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีรายงานผลการดำเนินงาน
ภาคเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง จัดทำรายงานโครงการการนิเทศติดตาม
โครงการ 

1) นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบาย 

2) นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ 
3) จัดทำรายงานผลการดำเนินการทุกภาคเรียน 

ตุลาคม 2563-
กันยายน 2564 

นายเทอดชัย 
บัวผาย 
และคณะ 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
          ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
6.  งบประมาณ 
         6.1 งบประมาณจำนวน 100,500.- บาท  
         6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 

รายละเอียดงบประมาณ  แยกตามกิจกรรม 
กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  ศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน (กระบวนการ Focus Group) 

1) เบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการ 25X120 บาท 
2) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 25X 120 บาท            

6,000 
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กิจกรรมที่ 2  พัฒนา ครูและผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนและเพ่ือบริหารจัดการศึกษา 
                    1.) ค่าตอบแทนประธานวิทยากรบรรยายพิเศษ  1000 =1,000 
                     2.) ค่าตอบแทนวิทยากร หลัก 2 คนๆละ 600 บาทx11.5 ชม=6,900 
                     3.) ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ช่วยประจำกลุ่ม 10 กลุ่มX300x11.5ชม =34,500 
                     4.) ค่าอาหาร 60 คนละ 120 x2 วัน=14,400 บาท 
                     5.) ค่าวัสดุฝกึ 10,400 บาท 

67,200 
 

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อออนไลน์ ห้องอบรมออนไลน์ ศูนย์รวมสื่อด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                        1.ค่าวัสดฝุึก 10,000 บาท 
                        2. ค่าล่วงเวลา คณะทำงาน คนละ 240 บาท X 20 วัน รวม 4,800 บาท 

14,800   

กิจกรรมที่ 4 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนและครูแกนนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกย่องเชิญชูเกียรติ
มอบรางวัล โรงเรียน ครู ผู้บริหารที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
                    โล่รางวัล 5 โล่ ละ  1,500 บาท 

7,500  
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 สร้างเครือข่ายครูผู้บริหารด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยการจัดตั้งชมรมครู
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  

- 
 
  

กิจกรรมที่ 6 เพ่ือการนิเทศ ติดตาม การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
  รายงานการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยการ นิเทศติดตาม 
ศึกษาดูงาน/จัดนิทรรศการ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ   
                      ค่าวัสดุ   5,000 บาท 

5,000 
 
    

รวม 100,500 
    หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
     1.1 งบประมาณล่าช้า ทำให้ดำเนินการไม่ทันงบประมาณ  
            1.2 โรงเรียนและสถานศึกษามีกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือกิจกรรม 
 
        2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
            1.3 ติดตามงบประมาณ และวางแผนล่วงหน้า  
            1.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ  
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.รายงานวิจัยด้านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ร้อยละ 100 

2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษา สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนและเพ่ือบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 50 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีห้องอบรมออนไลน์ ศูนย์รวมสื่อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 80 

4. ครู ผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาครูแกนนำ 

ร้อยละ 100 

5.มีชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

ร้อยละ 100 

6.สำนักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีรายงานการนิเทศการ
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 100 

7.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560)   

 

 8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        8.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้งานศึกษาวิจัยด้านสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาโดยเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  8.2 ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 50 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเรียน
การสอนและเพ่ือบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีห้องอบรมออนไลน์ ศูนย์รวมสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.4 ครู ผู้บริหารและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
ทางการศกึษาครูแกนนำ  

8.5 มีชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   เป็นสื่อกลางในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 
  8.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีรายงานการนิเทศการการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
   8.7  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560)    
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ชื่อโครงการ  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 

2564 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น  เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางนิรมล  เสมอหน้า  เจ้าหน้าที่ 

2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3.นายสุเนตร์   ทองโพธิ์             รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม - ตุลาคม 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์. 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา พัฒนาการเรียนรู้ 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์........... 
  4. นโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  5. จุดเน้น สพท.  มาตรฐานการประเมิน 
  6. มาตรฐานสำนักงาน  มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษาเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องและมีมานาน โดยเริ่มต้น      
จากเงินกองทุนโครงการเพื่ออาหารกลางวัน และเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ต่อมาโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนมีงบประมาณหลักในการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันให้
นักเรียน คือ งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวงเงิน 20 บาท/วัน/คน จำนวน 200 
วัน /ปีงบประมาณ ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยโรงเรียนต้องยื่นเรื่องของ
งบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งโรงเรียน ตามขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งกำหนด และทำบันทึกข้อตกลงต่อกันไว้เป็นหลักฐาน 

สำหรับเงินกองทุนโครงการอาหารกลางวันของกระทรวงศึกษาธิการ จะสนับสนุนให้กับโรงเรียนบางแห่งที่มี
ความต้องการและมีความพร้อมในการบริหารจัดการ โดยให้เขียนโครงการเสนอของบประมาณให้สำนักกองทุน      
เพื่อโครงการอาหารกลางวันพิจารณาอนุมัติเงินให้ในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนและ
โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน 

ที่ผ่านมาโรงเรียนในแต่ละท้องที่ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะและวิธีการ      
ที่แตกต่างกัน และการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนมีความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้องแตกต่างกัน รวมทั้ง
กฎหมายทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ส่งผลต่อการดำเนินโครงการของโรงเรียนบางแห่ง และกระทบกับนักเรียนโดยตรง ซึ่งปรากฏข้อมูลการ
ร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา 
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ดังนั้น เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนว่าเป็น
ปัญหาระดับใดบ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแนะนำกับโรงเรียนให้มี 
แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 2 จึงได้พิจารณากำหนดนิเทศ ติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด้วย  

2.  วัตถุประสงค์ 

ระดับสำนักงานเขต 
1. เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับนักเรียนทุกคน 

และทันเปิดภาคเรียน 
2. เพื่อให้มั ่นใจว่าโรงเรียนมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์        

ของเงินและดำเนินการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมายของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
3. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน มีผลการประเมิน มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 ระดับสถานศึกษา 

 1  เพื่อให้นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 

 2  เพื่อให้นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี 

 3  เพื่อให้นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับประทานอาหารสะอาด และถูกหลักโภชนาการ 

 4  เพื่อให้นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาทางกายตามเกณฑ์ 

3. เป้าหมายของโครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. เชิงปริมาณ นักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 208 โรงเรียน  
2. เชิงคุณภาพ นักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ระดับสำนักงานเขต 

1. โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับนักเรียนทุกคน 
และทันเปิดภาคเรียน 

     2. โรงเรียนมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของเงิน 
และดำเนินการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
                    3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีผลการประเมินมาตรฐาน           
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ระดับสถานศึกษา 
    1.  นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดตระหนัก เห็นคุณค่าในการรับประทานอาหารกลางวันทุกคน 
    2. นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขนิสัยในการรับประทานอาหาร     

และสุขภาพจิตที่ มีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น 
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    3. นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ในการรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด และถูกหลัก
โภชนาการ 

    4.  นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ในเรื่องน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ระดับสำนักงานเขต 
1.  โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับนักเรียนทุกคน 

และทันเปิดภาคเรียน 
2. โรงเรียนมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์     

ของเงิน และดำเนินการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายของทางราชการที่เก่ียวข้อง 
                    3.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีผลการประเมินมาตรฐาน         
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ระดับสถานศึกษา 
เป้าหมาย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทุกโรงเรียน 

จำนวน  208 โรงเรียน 
ระดับสำนักงานเขต 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีผลการประเมินมาตรฐานผ่านเกณฑ์          
การประเมิน 

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. นักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด และถูกหลักโภชนาการ 
2. นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี  
3. นักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษา 
4. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ เข้าใจการควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของเงินและดำเนินการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 
กฎหมายของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  2564 

5.  สถานที่  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 

6. กิจกรรมและงบประมาณ :   
    จำนวน  31,260.-บาท (ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ) 
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กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ .................................................................     
รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่      

-  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน (คู่มือการดำเนินงานตามโครงการฯ) 

    

รวมเงิน     
รวมทั้งสิ้น     
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่  
-ประชุมชี้แจงความพร้อมรายละเอียดโครงการ            
-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ 
ประชุมครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันทุกโรงเรียนใน
สังกัด (กำหนดรูปแบบการจัดอาหารกลางวัน) 

  
24,960 

  

          ค่าตอบแทนวิทยากร   3,300 - -  
          ค่าวัสดุ   - - 3,000  
รวมเงิน 3,300 24,960 3,000  
รวมทั้งสิ้น  31,260 
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่  
นิเทศ กำกับติดตาม สนับสนุนปัจจัยเอื้อ 
นำผลประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาให้ต่อเนื่องยั่งยืน 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน 

 
 

   

เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ - ๒๑,๘๔๐ -  
น้ำมันเชื้อเพลิง - - 7,800  

รวมเงิน - ๒๑,๘๔๐ 7,800  
รวมทั้งสิ้น ๒๙,๖๔๐ 

รวมงบประมาณที่ใช้ ๖๐,๙๐๐ 
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ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือข้ันความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น 
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  (...../......) ใหม่   (..........) ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายธีระศักดิ์  คำดำ  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
            ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา ข้อ 1 ระบบการศึกษาและเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ 
                     การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ข้อ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  4. นโยบายรัฐบาล  ข้อ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การ  
                     ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5. นโยบาย สพฐ.  ด้านที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 
                     และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี        
                                                 มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
           ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
                                                 ต่อบ้านเมือง 
  6. จุดเน้น สพท. พิเศษ  ข้อ 5 สร้างคนดี จิตอาสา ศาสตร์พระราชา ปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ  
                     ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีนโยบายที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ เนตร
นารี อีกทั้งให้โรงเรียนถือเป็นภารกิจหลักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรม อันจะก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อสังคมไทย คือเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
รู้จักเสียสละ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 

  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ตลอดจนให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือในกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และข้ันความรู้เบื้องต้นขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการใน
การฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายตา มอุดมการณ์ของ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามแนวการฝึกอบรม
แบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายทางลูกเสือท่ี
สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1. จ ัดการฝึกอบรมผู ้บ ังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั ้นความรู ้ท ั ่วไป และขั ้นความรู ้ เบื้ องต้น               
รุ่นละ 60 คน  
  2. จ ัดการฝึกอบรมผู ้บ ังคับบัญชาลูกเส ือสามัญ ขั ้นความรู ้ท ั ่วไป และขั ้นความรู ้ เบ ื ้องต้น                
รุ่นละ 60 คน  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   -  ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น มีทักษะความรู้ 
ความสามารถทางวิชาลูกเสือ ได้ประสบการณ์เพื่อไปพัฒนาการฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือในกองลูกเสือและใน
กลุ่มของตนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  1.ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือเป็นอย่างดี 
  2.ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ ไปฝึกอบรมลูกเสือในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ที ่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  - ร้อยละของจำนวนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 - มีนาคม – กันยายน 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 - ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานลูกเสือ
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 
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6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง 
ขั้นความรู้ทั่วไป และข้ันความรู้เบื้องต้น 

35,000 40,000 15,000  

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ 
ขั้นความรู้ทั่วไป และข้ันความรู้เบื้องต้น 

35,000 40,000 15,000  

รวมเงิน 180,000 บาท     
รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท     
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ ...............................-.................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     

รวมงบประมาณที่ใช้ 70,000 80,000 30,000  
*สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C) 
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  (...../......) ใหม่   (..........) ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายธีระศักดิ์  คำดำ  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา ข้อ 1 ระบบการศึกษาและเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ 
                     การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ข้อ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  4. นโยบายรัฐบาล  ข้อ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การ  
                    ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5. นโยบาย สพฐ.  ด้านที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 
                     และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี  

        มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
         ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง 

        ต่อบ้านเมือง 
  6. จุดเน้น สพท. พิเศษ  ข้อ 5 สร้างคนดี จิตอาสา ศาสตร์พระราชา ปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ  
                     ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนากิจการลูกเสือ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาถือเป็นภารกิจหลัก ในการจัดกิจกรรมคุณธรรม
นำความรู้สู ่สังคมไทยในสถานศึกษาเพื ่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ต่อสังคมไทย          
จึงกำหนดนโยบายให้ผู ้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือในระดับที่สูงขึ้น 

  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ให้มีโอกาสเข้า
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รับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำเอาหลักการ แนวคิด และวิธีการ ทางกระบวนการลูกเสือ เพื่อให้สามารถนำเอาเทคนิค
วิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
อย่างถูกต้อง 
  3.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปได้นำกระบวนการลูกเสือ
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่สังคมไทยให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั ้นสูง (C.A.T.C.) 
จำนวน 80 คน 
  2.ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั ้นสูง (S.A.T.C.) 
จำนวน 80 คน 
   3.ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู ้กำกับลูกเสือสามัญรุ ่นใหญ่ ขั ้นความรู ้ชั ้นสูง 
(S.S.A.T.C.) จำนวน 80 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   -  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปมีความรู้และความเข้าใจ         
ในกระบวนการของลูกเสือ สามารถบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาและนำกระบวนการลูกเสือไปประยุกต์ในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สู่สังคมไทยให้กับเด็กและเยาวชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  1.ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความเข้าใจ จุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน     
ตามแนวทางของสำนักคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 
  2.ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมและฝึกอบรมลูกเสือในกองลูกเสือ 
ของตนด้วยกระบวนการของลูกเสือได้อย่างถูกต้อง 
  3.ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ ทักษะในการฝึกอบรม ซึ่งเป็น 
การพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  - ร้อยละของจำนวนของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  
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4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 - มีนาคม – กันยายน 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 - ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานลูกเสือ
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง 

70,000 136,000 50,000  

กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง 

70,000 136,000 50,000  

กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
ชั้นสูง 

70,000 136,000 50,000  

รวมเงิน 768,000 บาท     
รวมทั้งสิ้น 768,000 บาท     
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ ...............................-................................. - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     

รวมงบประมาณที่ใช้ 210,000 408,000 150,000  
*สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
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ชื่อโครงการ   โครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  (...../......) ใหม่   (..........) ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายธีระศักดิ์  คำดำ  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา ข้อ 1 ระบบการศึกษาและเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ 
                     การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ข้อ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  4. นโยบายรัฐบาล  ข้อ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การ  
                     ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  5. นโยบาย สพฐ.  ด้านที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 
                     และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี                                  
                                                 มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
           ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
                                                 ต่อบ้านเมือง 
  6. จดุเน้น สพท. พิเศษ  ข้อ 5 สร้างคนดี จิตอาสา ศาสตร์พระราชา ปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ  
                     ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระสำคัญตามมาตรา ๖ ว่า การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กร สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม 
และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม
และประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ ให้เกิดกับ
นักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ รู้จักใช้
สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในกฎ
กติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อื่น เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อสังคม และเป็นอนาคตของชาติสบืไป 
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ให้มีความเข้มแข็ง 
ยั่งยืนและต่อเนื่อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรสภานักเรียนขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน ให้เกิดข้ึนในระดับโรงเรียน ระดับ
อำเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเข้มแข็ง 
  2. เพ่ือพัฒนาองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิการ ให้เข้มแข็ง สามารถ
ดำเนินการและมีส่วนร่วม ในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคม
ที่ยั่งยืน 
  3. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดีเด่นขององค์กรนักเรียน/สภานักเรียน 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1. ท ุกโรงเร ียนในส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาขอนแก ่น เขต 2                           
มีการคัดเลือกองค์กรนักเรียน/สภานักเรียน และดำเนินงานองค์กรสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
          2. ทุกอำเภอ คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนระดับอำเภอ และมีความรู้ ความเข้าใจในการ
เสริมสร้างและส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนหรือองค์กรนักเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรนักเรียนให้เกิดกับทุกโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 6 อำเภอ 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ค ัดเล ือกคณะกรรมการ                   
สภานักเรียน และดำเนินงานองค์กรสภานักเรียน ที่เป็นรูปธรรมและพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ตลอดไป 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   -  องค์กรนักเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีความเข้มแข็ง 
เข้าใจบทบาทหน้าที่ สามารถดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้ครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม          
มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา และสังคม       
โดยยึดหลักนิติธรรม ความสมานฉันท์ได้เต็มศักยภาพ 

 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  1. นักเรียนทุกคนในสังกัด เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน 
    2. องค์กรนักเรียนมีกระบวนการ มีทักษะในการดำเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการกระจายอำนาจ
และการมีส่วนร่วม 
    3. องค์กรนักเรียนมีการดำเนินงานที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน 
     4. องค์กรสภานักเรียนในระดับโรงเรียน อำเภอ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาให้องค์กรมีความยั่งยืนตลอดไป 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  - ร้อยละของจำนวนของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  - นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
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4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 - มีนาคม – กันยายน 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ .......................-....................................     
     
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับอำเภอ ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10,000 25,000 5,000  

     
รวมเงิน 40,000 บาท     
รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท     

รวมงบประมาณที่ใช้ 10,000 25,000 5,000  
*สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 

การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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ชื่อโครงการ   ช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการ 

ศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
แผนงาน   แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลักษณะโครงการ  (...........) ใหม่   (  /  ) ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์   เจ้าหน้าที่ 
    2. นางสุรีย์พร ผงษา   เจ้าหน้าที่ 
    3. นางพัชรี อภัยศรี   เจ้าหน้าที่ 
    4. นายชญานิน สารแสน   เจ้าหน้าที่ 
    5. นางพรเพ็ญ กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    6. นายสุเนตร์ ทองโพธิ์   รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    แผนแม่บทฯ ประเด็น 1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทาง 

สังคม 
2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศึกษา แผนปฏิรูปฯ ด้านการศึกษา เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ข้อ 1.3.4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า 
5. นโยบาย สพฐ.  ข้อ 2. ด้านโอกาส             
7. มาตรฐานสำนักงาน  มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

       การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้น 
               พ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ 

     ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
     เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2557 
ตาม ทร.14 ที่มีตัวตนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้รับการศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา 2564 ครบทุกคน       
มีอัตราการออกกลางคันของประชากรวัยเรียนในปีการศึกษา 2563 ลดลง ประชากรวัยเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 
ในปีการศึกษา 2563 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2564 ครบทุกคน ประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ม.3 ในปี
การศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้น ม.ปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า) ในปีการศึกษา 2563 เพิ่มมากขึ้น  
ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ถึงอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (เกิดตั้งแต่วันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาภาค
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บังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้รับการช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่ละบุคคลครบทุกคน 
ประชากรวัยเรียนที่พิการ ที่ด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2564  ได้รับ
การช่วยเหลือครบทุกคน และประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 ได้รับการช่วยเหลือ
ครบทุกคน 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่ มีตัวตนอยู่ในเขต
พ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา 2564 ได้รับการช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 
    2.2 เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2563 ได้รับการช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
    2.3 เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 
2564 ได้รับการช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    2.4 เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564  (เกิดตั้งแต่วันที่ 
16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ที่ยังไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้รับการช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
    2.5 เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.ปลาย สายสามัญ/
สายอาชีพ/เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 ได้รับการส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    2.6 เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่พิการในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2564 ได้รับ
การช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    2.7 เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในปีการศึกษา 2564 
ได้รับการช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    2.8 เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนที่พิการและด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในปีการศึกษา 
2564 ได้รับการช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    2.9 เพื่อให้ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 ได้รับการช่วยเหลือตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
               3.1.1 ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่มีตัวตนอยู่     
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบ
ทุกคน  
               3.1.2 ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2563 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน 
               3.1.3 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2564 
ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน 
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               3.1.4 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (เกิดตั้งแต่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่ยังไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน 
               3.1.5 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2563 ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.ปลาย สายสามัญ/สาย
อาชีพ/เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามส่งเสริมครบทุกคน 
               3.1.6 ประชากรวัยเรียนที่พิการในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 2564 ได้รับ
การติดตามช่วยเหลือครบทุกคน  
               3.1.7 ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 
2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน  
               3.1.8 ประชากรวัยเรียนที่พิการและด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปี
การศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน  
               3.1.9 ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบ     
ทุกคน  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
               ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา มีอัตราการออกกลางคันของ
ประชากรวัยเรียนลดลง ศึกษาต่อสายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า เพ่ิมมากขึ้น ประชากรวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษา
จนจบการศึกษาภาคบังคับ ประชากรวัยเรียนที่พิการ ที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคนในปีการศึกษา 2564 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
               3.3.1 ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่มีตัวตนอยู่ใน
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ในปีการศึกษา 2563 ครบทุกคน  
               3.3.2 ประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 
2563 ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ครบทุกคน 
               3.3.3 ประชากรวัยเรียนที่จบ ป.6 ในปีการศึกษา 2563 ได้รับการศึกษาต่อ ม.1 ในปีการศึกษา 2564 
ครบทุกคน  
               3.3.4 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (เกิดตั้งแต่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปี
การศึกษา 2564 ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ครบทุกคน  
               3.3.5 ประชากรวัยเรียนที่จบ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ ม.ปลาย (สามัญ/
อาชีพ/เทียบเท่า) ปีการศึกษา 2564 ครบทุกคน 
               3.3.6 ประชากรวัยเรียนที่พิการในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 2564 
ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน 
               3.3.7 ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 2564 
ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน 
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               3.3.8 ประชากรวัยเรียนที่พิการและด้อยโอกาสในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปี
การศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน 
               3.3.9 ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบ    
ทุกคน 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
               3.4.1 ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่มีตัวตนอยู่ใน
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุก
คน  
               3.4.2 ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2563 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน 
               3.4.3 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2564 
ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน 
               3.4.4 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (เกิดตั้งแต่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่ยังไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน 
               3.4.5 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2563 ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.ปลาย สายสามัญ/สาย
อาชีพ/เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามส่งเสริมครบทุกคน 
               3.4.6 ประชากรวัยเรียนที่พิการในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 2564 ได้รับ
การติดตามช่วยเหลือครบทุกคน  
               3.4.7 ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 
2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน  
               3.4.8 ประชากรวัยเรียนที่พิการและด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปี
การศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบทุกคน  
               3.4.9 ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2564 ได้รับการติดตามช่วยเหลือครบ  
ทุกคน  
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
               3.5.1 ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่มีตัวตนอยู่ใน
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน ที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา 2564 
               3.5.2 ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2563  
               3.5.3 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2564  
               3.5.4 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (เกิดตั้งแต่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549) ที่มีตัวตนอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ที่ยังไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 2564  
               3.5.5 ประชากรวัยเรียนที่จบชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2563 ไม่ได้ศึกษาต่อชั้น ม.ปลาย สายสามัญ/สาย
อาชีพ/เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564  
               3.5.6 ประชากรวัยเรียนที่พิการในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 2564   
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               3.5.7 ประชากรวัยเรียนที่ด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปีการศึกษา 
2564   
               3.5.8 ประชากรวัยเรียนที่พิการและด้อยโอกาส ในโรงเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปี
การศึกษา 2564   
               3.5.9 ประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2564  
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
    5.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 208 โรงเรียน 
    5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
    5.3 หน่วยงานที่ขอรับการช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ................................................................. - - - - 
     
รวมเงิน - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - 
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564 - - - - 
กิจกรรมที่ ................................................................. - - - - 
 - - - - 
รวมเงิน - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - 
ไตรมาศที่ 3 เมษายน–มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน จำนวน 
9 กลุ่มเป้าหมาย 

6,720 5,600 - - 

     
รวมเงิน 6,720 5,600 - - 
รวมทั้งสิ้น 6,720 5,600 - - 
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม–กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 2 ติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมประชากร
วัยเรียน 

16,800 8,000 - - 

กิจกรรมที่ 3 ส่งต่อข้อมูลขอรับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานผล 

1,200 2,000 4,500  

รวมเงิน 18,000 10,000 4,500  
รวมทั้งสิ้น 24,720 15,600 4,500  

รวมงบประมาณที่ใช้ 24,720 15,600 4,500  
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ชื่อโครงการ  “รับนักเรียน ปีการศึกษา 2564” 
แผนงาน ............................................................................................................................. .................... 
ลักษณะโครงการ  (..........) ใหม่   (...../.....) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางภัทรินภร  การะเกษ เจ้าหน้าที่ 

2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์  รอง ผอ.สพป. 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน..........การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม………..……………….. 

     (1) เป้าหมาย....สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ................ 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะใน 

กลุ่มเด็กยากจน เด็กพิการและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
รวมทั้งส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กที ่อยู ่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทั ้งเด็กปกติ เด็กพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนอย่างท่ัวถึง และประสาน
ขอความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

       เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที ่2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขี้ 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการเก่ียวกับการรับนักเรียน ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษา   
ภาคบังคับ ได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

• แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มี
คุณภาพ 

• เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
การบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีแผนการรับนักเรียน และแผนการดำเนินการในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) ด้านการศึกษา 

1.4  แผนระดับที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1)  การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2)  จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ กำหนดว่าบุคคล ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ 
รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓        
ที่เป็นกฎหมายแม่บทของการศึกษา ตามมาตรา ๑๐ กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่ง                
“การรับนักเรียน” เป็นภารกิจหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินการบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ การดำเนินงานรับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องคำนึงถึงเด็กทุกคนให้มีโอกาสและสามารถ
เข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
ถือปฏิบัติทุกปีการศึกษา 

            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
จึงได้จัดทำโครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  ตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนอย่างท่ัวถึง  
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    2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1  เพื่อส่งเสริมให้เด็กในเขตพ้ืนที่บริการ ได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง 
   2.2.1 เพ่ือให้มีแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
   2.2.3 ส่งเสริมและประกันโอกาสทางการศึกษาให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 
ได้เขา้เรียนอย่างทั่วถึง 
  2.3  เป้าหมาย 
        2.3.1  เชิงปริมาณ 

    2.3.1.1  ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนครบ 100 % 
    2.3.1.2  โรงเรียนในสังกัด จำนวน  208 โรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียน  
                                     ปีการศึกษา 2564 
   2.3.2 เชิงคุณภาพ 
    2.3.3   มีข้อมูลการเกณฑ์เด็กที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
    2.3.4   นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    2.3.4   นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  
              หรือเทียบเท่า 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียน 
2) โรงเรียนสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนครบทุกโรงเรียน 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนในการรับนักเรียน 

2) ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนครบ 100 % 
2)  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนในการรับนักเรียน ครบ 100 % 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน 
2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนในการรับนักเรียน 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1  ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนครบทุกคน 
  2.6.2  นักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน 
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   2.6.3  นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน          
 
   2.3.4  นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  
           หรือเทียบเท่าครบทุกคน 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
  2.7.2 นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1  ตุลาคม 2563 ถึง  30 กันยายน 2564 
 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   30,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ดำเนินการวางแผนในการรับ
นักเรียนปีการศึกษา 2564 จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนทั้ง 6 
อำเภอ และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

 

 

3,800 

    

 

3,800 

2.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน                          
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
ของสพป.ขอนแก่น เขต 2  

  

 

3,600 

 

 

1,800 

 

 

1,800 

 

 

7,200 

3. จัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการ 

  4,500 4,500 9,000 

4. ติดตามข้อมูลการเกณฑ์เด็กเข้า
เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  5,000 5,000 10,000 

รวม 3,800 3,600 11,300 11,300 30,000 
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โครงการ       พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
แผนงาน    
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นางสาวเทพรัตน์  เสนาฤทธิ์      เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร  รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ธันวาคม  2563 –  30 กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ     
  1. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา เรื่องท่ี 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนกิจกรรม   

          จัดทำระบบคัดกรองและกลไกการติดตามและประเมินผลสำหรับเด็กที่มี 
                                          ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  ฉบับที่ 12  1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ           
                                          ฉบับที่ 12   1.3.4  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
                                          4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  3. นโยบาย สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 ด้านโอกาส 
         2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา 
                                          ขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ  
                                          สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม                        
                                          ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี          
                                          ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
                                          ของประเทศ 
                                          2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี                
                                          คุณภาพมีทักษะในการดำเนินชีวิต   มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ     
                                          พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
                                          พอเพียง 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่แสดงเจตนารมณ์
ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ.2551  
ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560-2579) ที่ได้ให้ความสำคัญกับการนำแผนสู่การปฏิบัติ  เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้นเป้าหมาย 3 ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
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การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการมีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  มาตรา 5  ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ   
ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมาตรา 19  ที่กล่าวว่า ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
หน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนร่วม การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  ตลอดจนการ
ประกันคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ จำเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบ 
ของ “การจัดการเรียนรวม” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
สภาพปัจจุบัน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้มีโรงเรียนจัดการเรียนรวม และมีนักเรียน
พิการเรียนรวมจากการคัดกรองของครูผู้ผ่านการอบรมการคัดกรองบุคคลพิการทางการศึกษาและได้รับการวินจิฉัยจาก
แพทย์และมีสมุดคนพิการ  ดังนี้ 
   1.  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จำนวน  208  โรงเรียน 
   2.  โรงเรียนจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมตามพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.  2551  และเป็นโรงเรียนตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1  โรงเรียนจัดการเรียนรวมทั่วไป   จำนวน   186 โรงเรียน 
  2.2  โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม   จำนวน      8 โรงเรียน 
  รวมโรงเรียนจัดการเรียนรวมทั้งสิ้น   จำนวน   192  โรงเรียน 
    3.  นักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมจากการคัดกรองของครูผู้ผ่านการอบรมการคัดกรองบุคคลพิการทาง
การศึกษาและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์/มีสมุดคนพิการแล้ว  ดังนี้ 
 

ที ่ ประเภทความพิการ 
จำนวน 

นักเรียนพิการ
ทั้งหมด 

นักเรียนพิการที่
แพทย์รับรอง 

1. บกพร่องทางการเห็น 10 7 
2. บกพร่องทางการได้ยิน 15 7 
3. บกพร่องทางสติปัญญา 145 132 
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 69 40 
5. บกพร่องทางการเรียนรู้ 3,095 194 
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา 18 4 
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 100 4 
8. บุคคลออทิสติก 48 33 
9. บุคคลพิการซ้อน 73 21 

รวม 3,564 442 
จากสภาพดังกล่าว  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโครงการ/กิจกรรมนำสู่การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องให้มีเจตคติ ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการพัฒนานักเรียนพิการกลุ่มนี้ให้มีโอกาสทางการศึกษา   ไม่ถูก
เลือกปฏิบัติ  ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ
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และการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ มีทักษะในการดำรงชีวิตและพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได้  
เป็นรายบุคคล  รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับหลักสูตร  การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลสำหรับนักเรียนพิการ
เรียนรวม  โรงเรียนจัดการเรียนรวมทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนด้วย  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเข้าถึงการศึกษา พัฒนา
ศักยภาพ ทักษะการดำรงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
            2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวม 

  3. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมเข้าสู่มาตรฐานการเรียนร่วม และจัดระบบประกัน
คุณภาพทางการศึกษาทั้งการบริหารจัดการ คุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน 

 4. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิตสื่อ นวัตกรรม    
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการ ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 5. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรวม 
3. เป้าหมาย 
    3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  นักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวมแต่ละประเภทความพิการมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้และ        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2  ครูและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนร่วม
และสามารถพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวมในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมกับ
ประเภทความพิการและมีประสิทธิภาพ 
 3.2.3  ผู้บริหารโรงเรียน  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพิเศษและสามารถบริหารจัดการ
เรียนรวมได้ตามมาตรฐานการเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพนำสู่การประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

3.3.1 นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคในการาเข้ารับการศึกษารวมกับเด็ก
ทั่วไป และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

3.3.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม 

3.3.3 โรงเรียนดำเนินการได้มาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.4 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผลผลิต (outputs)  
1.1 ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” 
สามารถคัดกรองนักเรียนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพความพิการ 
1.1 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการสามารถเป็นผู้ช่วยครูและช่วยเหลือเด็กพิการเรียนรวมได้ 
1.3 ครูสามารถดำเนินการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้

 
100 

 
 

100 



199 
 
สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้ 
1.4 ครูสามารถปรับหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในห้องเรียนรวมได้ 
1.5 ครูสามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ได้ 
1.6 โรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนรวมสามารถดำเนินการได้มาตรฐานการเรียนรวม
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
1.7 ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมใช้สื่อนวัตกรรมพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวม 
ผลลัพธ์ (outcome)  
1. นักเรียนพิการเรียนรวมทุกประเภทมีผลการพัฒนาทางร่างการ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาสูงขึ้น ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนรวม 

 
100 

 
100 

 
100 
100 

 
100 
100 
100 

    
    3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  3.5.1  นักเรียนจำนวน  3,564  คนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
  3.5.2  ครูจำนวน  420  คน  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  109  คน  มีความรู้ความสามารถมีทักษะและสิทธิ
ในการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนร่วมและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวมในแต่ละประเภทความ
พิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  3.5.3  ผู้บริหารโรงเรียน  จำนวน  208  คน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพิเศษและสามารถ
บริหารจัดการเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
    โรงเรียนจัดการเรียนรวม ในสังกัด สพป.ขอนแก่น  เขต  2    
 

6. กิจกรรมและงบประมาณ 
  6.1 งบประมาณจาก สพฐ. จำนวน  560,700  (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ .................................-................................     
รวมเงิน     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและ
ผลิตสื่อสามมิตินวัตกรรมสำหรับนักเรียนพิการเรียน
ร่วมและเรียนรวม   
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
1)  ค่าอาหารเครื่องดื่ม(120x120x2)      
2)  ค่าวิทยากรประจำกลุ่มภายใน(300x 12x 2)     

 
 
 
 

28,800 
7,200 
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3)  ค่าวิทยากรภายนอก (600x6x2)     
4)  ค่าพิธีการ/พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ     
5)  ค่าเอกสาร (100x15)      
6)  ค่าวัสดุอุปกรณ์       

รวมทั้งสิ้น   96,700 บาท 

7,200 
2,000 

  

 
 

  

 
 

1,500 
50,000         

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
1)  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม(208x120x2)     
2)  ค่าพาหนะ(208x150x2)        
3)  ค่าพิธีการ/พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ      
4)  ค่าวิทยากรกลุ่มภายใน  (6x300)      

             รวมทั้งสิ้น    117,920  บาท 

 
 
 

49,920 
 

2,000  
3,600      

 
 
 
 

62,400 
 

  

กิจกรรมที่ 3  ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะ
อาชีพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   
ใช ้ งบประมาณตามบ ัญช ีจ ัดสรรจาก สำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายละเอียดการใช้
งบประมาณ  ดังนี้ 
1) ค่าอาหารและเครื่องดื่มครูและนักเรียน         
(50+80)*120*2) 
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร (15*200*2)   
3) ค่าพาหนะครูนำนักเรียน(50*200*2)    
4) ค่าพิธีการ/พิธีเปิด    
5) ค่าวัสดุและเอกสาร          

        รวมทั้งสิ้น 64,200  บาท 

 
 
 
 
 

31,200 
 

6,000 
 

2,000  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

20,0000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000          

 

กิจกรรมที่ 4  การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การ
จัดการเรียนรวมของโรงเรียนต้นแบบ  (คณะ
ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 2 คณะทำงาน/
วิทยากรการศึกษาพิเศษ)เป้าหมาย  45 คน 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ       
2) ค่าที่พัก 3  คืนๆละ 600 บาท/คน (45x600x2) 
3) ค่าเบี้ยเลี้ยง  3  วันๆละ 240 บาท (45x240x3)  
4) ค่าของที่ระลึกสถานที่ศึกษาดูงาน       

 รวมทั้งสิ้น   176,400บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

32,4000 

 
 
 
 
 
 

60,000  
 81,000  

 
3,000    

  

รวมเงิน 192,320 206,400 56,500  
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ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 5   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานการใช้สื่อและการจัดการเรียนรวม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ     
2)  เอกสารประกอบการนิเทศ/รายงานการนิเทศ    
                  รวมทั้งสิ้น  9,000  บาท 

 
 
 
 

7,000 
 

  
 
 
 

2,000 
 

 

กิจกรรม ที่ 6  ส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนที่มี
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรวม (ร.ร.
ต้นแบบการเรียนรวม)  8  โรงเรียน  
                  รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท 

30,000      

กิจกรรมที่ 8  จัดซื้อวัสดุจัดซื้อวัสดุให้ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่บกพร่อง ฯ   
                            รวมทั้งสิ้น  9,780  บาท 

  9,780    

กิจกรรมที่ 8  จัดอบรมผู้คัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา  
1) ค่าอาหารเครื่องดื่ม(120x120x2)      
2) ค่าวิทยากรประจำกลุ่มภายใน(300x 12x 2)      
3) ค่าวิทยากรภายนอก (600x6x2)    
4) ค่าพิธีการ/พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ     
5) ค่าเอกสาร (100x15)      
6) ค่าวัสดุอุปกรณ์    
  รวมทั้งสิ้น  56,700 บาท 
 

 
 

28,800 
7,200 
7,200 
2,000 

 

  
 
 
 
 
 

1,500     
10,000 

 

 

รวมเงิน 82,200  23,280  
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ ...........................-......................................     

รวมทั้งสิ้น 274,520 206,400 79,780  
รวมงบประมาณที่ใช้ 274,520 206,400 79,780  

  
ขอใช้จ่ายงบประมาณแบบถัวจ่ายทุกกิจกรรมและทุกรายการ 
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สรุปกิจกรรม 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ  สามมิติ และวิจัย นวัตกรรมสำหรับนักเรียน
พิการเรียนร่วมและเรียนรวม  

96,700  

กิจกรรมที่ 2  ฝึกอบรมการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)    117,920     
กิจกรรมที่ 3 ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กดี (เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) 64,200     
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สพป.ขก.๒ คณะทำงานและวิทยากรการจัดการเรียน
รวม 

176,400   

กิจกรรม 5  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจัดการเรียนรวม 9,000     
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรวม 30,000   
กิจกรรมที่ 7  จัดซื้อวัสดุให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่บกพร่อง ฯ 9,780 
กิจกรรมที่ 8  อบรมครูผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 56,700 

รวม  (ห้าแสนหกหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 560,700     
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ชื่อโครงการ                         โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน          งานบริหารกกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ        (..../....) ใหม่   (.........) ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นางสุรีย์พร  ผงษา     เจ้าหน้าที่ 
          2. นางพรเพ็ญ กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
          3. นายสุเนตร์ ทองโพธิ์   รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ        ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท       ด้านที่ 2 /ประเด็นที่  12 
แผนปฏิรูปฯ ด้านการศึกษา       เรื่อง การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ                     ยุทธศาสตร์ที่ 4.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่   
                                               เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                     การศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจาก
ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
โดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่าได้สัดส่วนและสมดุลกัน 
                     การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาถือว่าเป็น
วิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ด้าน
สังคมและด้านปัญญา อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คระ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ   
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
                     1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา 
  2.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/ท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น 
                     3.  เพ่ือให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
  5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษานอกสถานศึกษา 
                     6. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
                     7. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ประสบการณ์จากการทัศนศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     8. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
  3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต ( Output ) 

                      ระดับสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา 
                            ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
จำนวน 11 คน 

         ระดับสถานศึกษา 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 จำนวน  100  คน ได้ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

  3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  ( Outcome )  
         ระดับสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา 

                            ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
จำนวน 11 คน 

         ระดับสถานศึกษา 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 จำนวน  100  คน ได้ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

           3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
                           ระดับสถานศึกษา 
                           1. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
                           2. นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพ่ือให้ 

      3. นักเรียนรู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

                           4. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดได้ 
                           5. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                           เป้าหมาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ในสังกัด  จำนวน  49  โรงเรียน 
        การบรรลุเป้าหมาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 49 โรงเรียน และผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัด 
  3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
       ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
 4.  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 มีนาคม 2564 – กันยายน 2564 
 5.  สถานที่ดำเนินการ 
 แหล่งเรียนในจังหวัดขอนแก่น 
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 6.  กิจกรรมและงบประมาณ 
  

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ค่าพาหนะการเดินทาง ไป – กลับ  70,000   
ค่าอาหารและน้ำดื่ม  58,800   
ค่าท่ีพัก  96,000   
ค่าอ่ืน ๆ      25,200  
                      รวม  224,800   25,200  
                  รวมทั้งสิ้น            250,000  

 
 7.  การประเมิน 
                   
            ตัวชี้วัดความสำเร็จ            วิธีการประเมิน           เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนได้รับความเข้าใจต่อการ
จัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ 
และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม
จากแหล่งเรียนรู้ 

              สังเกต 
 
             สอบถาม 

                  แบบสังเกต 
 
           แบบสอบถาม 

    
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
 2. นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
 3. นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 4. นักเรียนรู้จักวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 5. นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการทัศนศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
              การเรียนได้อย่างมีปะสิทธิภาพ 
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โครงการ         พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV  DLIT) 
แผนงาน         การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นายเทอดชัย บัวผาย และคณะ 
            2. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย 
        นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกขั้นพ้ืนฐาน 
 (   )  นโยบายด้านที่ 3  ด้านคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าต่อเนื่อง รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
        (   )  นโยบายด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
        (   )  มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
    

 จากนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงาน ที่มุ่นเน้นการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ การจัดการศึกษาที่เท่าเทียมด้านคุณภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลขาดแคลนครูและครูไม่ตรงวิชาเอก
ในโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลตามแนว
พระราชดำริเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โดยได้นำนวัตกรรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ได้ปรับปรุง
ระบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบ NEW DLTV  ซึ่งมีการปรับปรุงระบบการออกอากาศเป็น
ระบบความละเอียดสูง (HD)  จัดทำเว็บไซต์สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  www.dltv.ac.th
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ 141 โรงเรียน    
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ  ที่มีปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น  ครูไม่ตรงวิชาเอก ได้มีโอกาสเรียนกั บครู
ทางไกล  โดยโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557จนถึงปัจจุบัน โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน       
มีแนวโน้มสูงขึ้น จำนวน ถึง 150 โรงเรียน ซึ่งยังมีปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
   และในช่วงแพร่ระบาดโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID 19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ใช้
นวัตกรรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV   ที่สามารถเรียนที่บ้านนักเรียนได้ ในปีงบประมาณ 2564  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ที่เคยได้รับการจัดสรรอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้การได้หลายโรงเรียน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือศึกษาวิจัย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (NEW DLTV) 
เพื่อกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (กระบวนการ 
Focus Group) 
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 2.2 เพื ่อพัฒนา ครูและผู ้บริหารสถานศึกษา แนวการบริหารจัดการ โรงเรียนการจัดการศึกษาทางไกล        
ผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.3 เพ่ือพัฒนาสื่อออนไลน์ แนวการจัดการศึกษทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (NEW  DLTV) 
 2.4 เพื่อพัฒนาโรงเรียนและครูแกนนำ โดยมีศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(NEW DLTV) ทุกอำเภอ 6 อำเภอ 
   2.5 เพื่อจัดกิจกรรมยกย่องเชิญชูเกียรติมอบรางวัล  โรงเรียน ครู ผู้บริหารที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  NEW DLTV  
  2.6 เพื ่อนิเทศติดตาม ผลการดำเนินการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV โรงเร ียน                  
ในโครงการ 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2  มีผลงานวิจัยเพื่อศึกษาวิจัย แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอรชน DLTV เพื่อกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จำนวน 1 เรื่อง 
 3.1.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา แนวการบริหารจัดการ โรงเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดจำนวน  141 โรงเรียน 
  3.1.3 พัฒนาครูแกนนำทักษะการตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน DLTV  ในสังกัดจำนวน 141 โรงเรียน 
         3.1.4  มีสร้างเครือยศูนย์ช่อมบำรุงอุปกรณ์ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาการ
จัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (NEW DLTV) ทุกอำเภอ 6 อำเภอ 

3.1.4 จัดทำสื่ออบรมออนไลน์ การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (NEW DLTV)     
         3.1.5 การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานผล       
การดำเนินงานภาคเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง จัดทำรายงานโครงการการนิเทศติดตามโครงการ   
3.2 เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาครูมาครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก 
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ และโรงเรียนที่สนใจ 
   3.2.2 ครูและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูและครูไม่ตรงวิชาเอก สามารถใช้สื่อ DLTV เพ่ือการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ    
  3.2.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสื่อออนไลน์ แนวการจัดการศึกษทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(NEW  DLTV) 
   3.2.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนและครูแกนนำ โดยมีศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล      
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (NEW DLTV) ทุกอำเภอ 6 อำเภอ 
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       3.3.5  โรงเรียน ครู ผู้บริหารที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
NEW DLTV ได้รับการรางวัล และการยกย่องเชิญชูเกียรติ 
      3.26 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

4. แผนการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิจัย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอรชน 
DLTV เพ่ือกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (กระบวนการ Focus 
Group) 
      1) สำรวจสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ 
      2) นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
      3) ประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group) 
      4) กำหนดปฏิทินการดำเนินการโครงการ 
       5) ประเมินผลการฝึกอบรม 

ตุลาคม 2562 
-กันยายน 2563 

นายเทอดชัย 
บัวผาย 

และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา แนวการบริหารจัดการ 
โรงเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดจำนวน  141 โรงเรียน 

5)  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน   
6)  จัดทำคู่มือจัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน      
    การสอน  
7)  สำรวจข้อมูลโรงเรียน 
8)  ดำเนินการซ่อมบำรุง 

ตุลาคม 2562 
-กันยายน 2563 

นายเทอดชัย 
บัวผาย 

และคณะ 

3. กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อออนไลน์ แนวการจัดการศึกษทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV สพป.ขอนแก่น เขต 2  

5)  แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6)  ประชุมคณะทำงาน 
7)  จัดทำสื่อออนไลน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์  

นำเสนอในรูปแบบเอกสารงานวิจัย สื่อวิดีทัศน์ 
 

 นายเทอดชัย 
บัวผาย 

และคณะ 

4. กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโรงเรียนและครูแกนนำผ่านศูนย์พัฒนาการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทุกอำเภอ  6 อำเภอแต่งตั้ง
คณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6)  ประชุมคณะทำงาน 
7)  แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับอำเภอ 

ตุลาคม 2562 
-กันยายน 2563 

นายเทอดชัย 
บัวผาย 

และคณะ 
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8)  ติดติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน DLTV  การซ่อม
บำรุงอุปกรณ์จัดการศึกษาทางไกล 

9)  นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกล 
5. กิจกรรมที่ 5 ยกย่องเชิญชูเกียรติมอบรางวัล  โรงเรียน ครู ผู้บริหารที่

มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  NEW DLTV  

6)  ประชุมคณะทำงาน 
7)  แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น

เลิศ 
8)  ยกย่องย่องเชิญชูเกียรติมอบรางวัล  โรงเรียน ครู ผู้บริหารที่มี

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  NEW DLTV 

  

6. กิจกรรมที่ 6 เพ่ือการนิเทศ ติดตาม การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

4) นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบาย 

5) นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ 
6) จัดทำรายงานผลการดำเนินการทุกภาคเรียน 

ตุลาคม 2563-
กันยายน 2564 

นายเทอดชัย 
บัวผาย 

และคณะ 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
          ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
6.  งบประมาณ 
         6.1 งบประมาณจำนวน  119,000 บาท  
         6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 

รายละเอียดงบประมาณ  แยกตามกิจกรรม 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 เพ่ือศึกษาวิจัย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอรชน DLTV เพ่ือกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(กระบวนการ Focus Group) 
            

3,000 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา แนวการบริหารจัดการ โรงเรียนการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดจำนวน  141 โรงเรียน 
             1.1.นำเสนออนุมัติโครงการ 
             1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นิเทศ ติดตาม และซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ 

67,200 
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             1.3 ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 
นิเทศติดตามและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
             1.4  อบรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
                     1.) ค่าตอบแทนประธานวิทยากรบรรยายพิเศษ  1000 =1,000 
                     2.) ค่าตอบแทนวิทยากร หลัก 2 คนๆละ 600 บาทx11.5 ชม=6,900 
                     3.) ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ช่วยประจำกลุ่ม 10 กลุ่มX300x11.5ชม =34,500 
                     4.) ค่าอาหาร 60 คนละ 120 x2 วัน=14,400 บาท 
                     5.) ค่าวัสดุฝึก 10,400 บาท 
 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื ่อออนไลน์ แนวการจัดการศึกษทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สพป.
ขอนแก่น เขต 2  
                        1.ค่าวัสดฝุึก 10,000 บาท 
                        2. ค่าล่วงเวลา คณะทำงาน คนละ 240 บาท X 20 วัน รวม 4,800 บาท 

14,800   

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโรงเรียนและครูแกนนำผ่านศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ทุกอำเภอ  6 อำเภอแต่งตั้งคณะทำงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        2.1.ซ่อมระบบจานและอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม   จำนวน 6  โรงเรียนX 5000บาท   

30,000  

กิจกรรมที่ 5 ยกย่องเชิญชูเกียรติมอบรางวัล  โรงเรียน ครู ผู้บริหารที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  NEW DLTV  
 เพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน
การสอน ยกย่องเชิญชูผู้มีผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ค่าวัสดุโล่รางวัล  4 โล่ๆ 4,000 บาท 

4,000 
 
  
  

กิจกรรมที่ 6 เพ่ือการนิเทศ ติดตาม การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
  รายงานการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยการ นิเทศติดตาม 
ศึกษาดูงาน/จัดนิทรรศการ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ   

  
 

 
    

รวม 119,000 
    หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
     1.1 งบประมาณล่าช้า ทำให้ดำเนินการไม่ทันงบประมาณ  
            1.2 โรงเรียนและสถานศึกษามีกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือกิจกรรม 
        2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
            1.3 ติดตามงบประมาณ และวางแผนล่วงหน้า  
            1.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ   
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.รายงานความสำเร็จในการจัดเตรียมอุปกรณ์จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร้อยละ 100 

2. ซ่อมบำรุงอุปกรณ ์ ร้อยละ 80 

3. ครูและบุคลากรแกนนำ สามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

ร้อยละ 80 

4. รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

ร้อยละ 80 

  

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล   
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาครูมาครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก 
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ และโรงเรียนที่สนใจ 
     8.2 ครูและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครูและครูไม่ตรงวิชาเอก สามารถใช้สื่อ DLTV เพื่อการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
     8.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีสื่อออนไลน์ แนวการจัดการศึกษทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (NEW  
DLTV) 
     8.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนและครูแกนนำ โดยมีศูนย์พัฒนาการจัดการศึ กษาทางไกลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (NEW DLTV) ทุกอำเภอ 6 อำเภอ 
     8.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลการ
นิเทศติดตามโครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต       
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนสีเขียว (Green School) และธนาคารขยะ 
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  (........) ใหม่   (...../.....) ต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายธีระศักดิ์  คำดำ  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา ข้อ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ข้อ 1 ระบบการศึกษาและเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ 
                     การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ข้อ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  4. นโยบายรัฐบาล  ข้อ 19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ตัวช้ีวัด KRS  ตัวชี้วัดที่ 6 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  ในสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั ่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตทางสิ่งแวดล้อม อาทิ       
เกิดภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก สภาพอากาศแปรปรวน เกิดมลพิษทางอากาศ การละลายของน้ำแข็ง          
การสูญเสียความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดมหันตภัยทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ และสร้างภัยภิบัติขึ้นในทั่วทุกทวีป ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ภัยแล้ง ไฟป่าฯลฯ 
ซึ่งภัยภิบัติเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพอนามัย ชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์อย่าง
มากมายมหาศาลสาเหตุดังกล่าว เกิดจากมือของมนุษย์เป็นผู้ผลาญพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  

  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานทาง
การศึกษาที่จัดการเรียนการสอน และให้ความรู้แก่นักเรียน จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสีเขียว ( Green School 
Project) เป็นโครงการที่กำหนดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐ ที่เน้นการประหยัดพลังงาน การลดขยะ และการเพ่ิม
พื้นที่สีเขียวซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนในปัจจุบันซึ่งกำลังประสบปัญหาดังกล่าวดังนั้นทางสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะปลูกฝังอุปนิสัยการประหยัด อดออม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารู้จักวิธีการลด
ขยะ จัดการขยะ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักหวงแหนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตระหนักเห็นคุณค่าของป่าไม้ รู้จัก
วิธีการในการเพาะปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ ทั้งในบริเวณบ้าน โรงเรียน และชุมชน เพ่ือให้เยาวชนของชาติ 
มีการปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยที่ถาวรตลอดไป 
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2. วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพแก่โรงเรียนในการบริหารจัดการขยะ การกำจัดขยะที่ถูกต้อง 
 2.เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการลดการทิ้งขยะ รู้วิธีคัดแยกประเภทขยะ 
 3.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย และเข้าใจคุณค่าของสิ่งของต่างๆ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้หลายครั้ง 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  -นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2 จำนวน 208 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1.สถานศึกษาสามารถลดปริมาณขยะลงได้ 
  2.นักเรียนมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล 
  3.นักเรียนรู้วิธีและสามารถดำเนินการกำจัดขยะอย่างครบวงจร 
  4.นักเรียนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น มีความปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  1.นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้การบริหารจัดการขยะและกำจัดขยะที่ถูกต้อง 
    2.ปริมาณขยะในโรงเรียนมีจำนวนลดลง นักเรียนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
    3.นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
    5.โรงเรียนแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชนได้  
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  - ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  - นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 - มีนาคม – กันยายน 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 - สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
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ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนสีเขียว (Green School) และ
ธนาคารขยะ 

5,000 15,000 -  

     
รวมเงิน 20,000 บาท     
รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท     
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ ............................................................ - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     

รวมงบประมาณที่ใช้ 5,000 15,000 -  
*สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
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ชื่อโครงการ   ปลูกจิตสำนึกลดปริมาณและคัดแยกขยะหรือนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์  
    ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  (........) ใหม่   (...../.....) ต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายธีระศักดิ์  คำดำ  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา ข้อ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ข้อ 1 ระบบการศึกษาและเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ 
                     การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ข้อ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  4. นโยบายรัฐบาล  ข้อ 19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ตัวชี้วัด KRS  ตัวชี้วัดที่ 6 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  ในประเทศไทยถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ ซึ่งมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมการบริโภคและการแยกขยะจากต้นทาง การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน
ก่อให้เกิดมลพิษและไม่เกิดการนำกลับมาใช้ซ้ำ ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น ปฏิกิริยาเรือนกระจกที่มีสาเหตุจาก 
ขยะเทกอง ที ่ปล่อยก๊าซมีเทน ซัลเฟอร์กับคาร์บอนไดออกไซต์ออกมา ปัญหาขยะในทะเลที ่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในทะเล เป็นต้น ประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี จาก
รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2559 พบว่ามีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศ 27.06 
ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบหยก 2 จำนวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่เพ่ิมข้ึนทุกปีไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตัน     

  ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคม การที่ปริมาณขยะมูลฝอยมีจำนวนมาก
ขึ้นในแต่ละวัน ก่อให้เกิดความสกปรกต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากบุคลากรในหน่วยงาน
ที่ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์และความสะดวกสบายในการบริโภคเป็นหลัก ผนวกกับค่านิยมในการบริโภคแบบทิ้ง
ขว้างในลักษณะการใช้ครั้งเดียว ทำให้มีวัสดุที่ยังมีประโยชน์ปะปนมากับขยะมูลฝอย เกิดเป็นขยะกองโต การกำจัด
ขยะมูลฝอยในปัจจุบันมีหลายทางเลือก แต่ละทางมีข้อจำกัดที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และ
ต่อการใช้ประโยชน์ต่อท่ีดินบริเวณใกล้เคียง 
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  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จัดทำโครงการปลูก
จิตสำนึกลดและคัดแยกปริมาณขยะหรือนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางและส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัด
ขยะอย่างถูกวิธี รักสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ เป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วย
ชะลอหรือบรรเทาภาวะโลกร้อน  

2. วัตถุประสงค ์

  1.เพื่อลดและคัดแยกปริมาณขยะภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
    2.เพื่อเสริมสร้างในเรื่องการลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
    2.เพื ่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานให้มีจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะ และการรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  - ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย เจ้าหน้าที่ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 85 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   -  ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย เจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 มีความรู ้ความเข้าใจในการลดและคัดแยกและการใช้ประโยชน์จากขยะพร้อมทั ้งการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  1.ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน มีจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะ และ
รักษาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน 
   2.ปริมาณขยะในสำนักงานฯ มีจำนวนลดลง  
    3.สามารถเป็นแบบอย่างหรือขยายผลไปสู่สำนักงานอื่นๆ ได้ 
    4.กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล มาเป็นรายได้สำหรับการใช้จ่ายในสังคมของสำนักงาน 
 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  - ร้อยละของจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  - ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 - มีนาคม – กันยายน 2564 
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5. สถานที่ดำเนินการ 
 - สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 1 ปลูกจิตสำนึกลดปริมาณและคัดแยก
ขยะหรือนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 

5,000 15,000 -  

     
รวมเงิน 20,000 บาท     
รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท     
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ ............................................................ - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     

รวมงบประมาณที่ใช้ 5,000 15,000 -  
*สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่      
                               การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
แผนงาน  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ (  /  )   (      )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางพิลาวรรณ  พรมเท่า เจ้าหน้าที่ 
   2. นางรดา  ธรรมาภิสมัย  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
   3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์  รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา ข้อ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ข้อ 1 ระบบการศึกษาและเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ 
                     การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ข้อ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 208 โรงเรียน และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่มา
ติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้เกิดความ
รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายลดปัญหา ทำให้เกิดภาพรวมที่ดี เน้นความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ สถานที่สวยงาม สะอาด 
ร่มรื่น ปลอดภัย  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อผู้รับบริการ 
 2. เพ่ือเกิดความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 4. เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) 
               3.1.1 ปรับปรุงภมูิทัศน์ทั้งภายในและรอบ ๆ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
                       ให้สวยงาม เป็นภาพลักษณ์ท่ีดี 
               3.1.2 ปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในและรอบ ๆ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 208 โรงเรียน ให้สวยงาม และมี 
                       บรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นภาพลักษณ์ท่ีดี 



220 
 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
               3.2.1 ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                       ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีความพึงพอใจในภาพลักษณ์ที่ดี มีความสะดวก สะอาด น่าอยู่    
น่ามอง 
               3.2.2 ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียนและประชาชนผู้มาติดต่อราชการโรงเรียนในสังกัด 
                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีความพึงพอใจในภาพลักษณ์ที่ดี      
มีความ 
                       สะดวกสะอาดในการจัดการเรียนการสอน และในการรับบริการ 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  กสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีสภาพแวดล้อม
ที่ด ีน่าอยู่ น่ามอง ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการบริการที่เป็นเลิศ 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ 

 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

6. กิจกรรมและงบประมาณ    150,000.-บาท 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทาสีรั้ว   50,000  
     
                                             รวมเงิน   50,000  
                                          รวมทั้งสิ้น   50,000  
     
ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมป้ายคำขวัญ     
ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร   50,000  
     
                                             รวมเงิน   50,000  
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                                          รวมทั้งสิ้น   50,000  
ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำนักงานลูกเสือ   30,000  
     
     
                                             รวมเงิน   30,000  
                                          รวมทั้งสิ้น   30,000  
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมศาลปู่ตา   20,000  
พุทธสถาน     
     
                                             รวมเงิน   20,000  
                                          รวมทั้งสิ้น   20,000  
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กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ   การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  (........) ใหม่   (...../.....) ต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายธีระศักดิ์  คำดำ  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง  
    ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา ข้อ 11 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ข้อ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  4. นโยบายรัฐบาล  ด้านที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. ตัวช้ีวัด ITA  1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ   
    4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
    6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

   8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล  
   10) การป้องกันการทุจริต  

 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560  – 2564)       
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”        
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์         
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไมโ่กง” 
และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงาน
และโครงการสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ 
“สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี ่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื ่อสัตย์ อยู ่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ ่งตรงกับ
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตระหนักในความสำคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้
ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้าน      
การทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
  2. เพื ่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
  3. เพื ่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั ้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
    1.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้    
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง 
ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  
  2.สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 3.1 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  1. นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
  3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น  
 3.2 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  - ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
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 3.3 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  - นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 - มีนาคม – กันยายน 2564 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 - สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 

6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ ...........................-...................................... - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.
น้อย 

- 5,000 -  

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ. 
ชุมชน 

- 5,000 -  

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัท
สร้างการดี  
สู่ Marketing 4.0 

- 10,000 -  

4. กิจกรรม ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" (เยาวชน
ไทยหัวใจ STRONG) 

15,000 25,000 -  

5. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมือง (Project Citizen) - 5,000 -  
6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่
สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (สื่อ
ภาพยนตร์สั้น) 

- 10,000 -  
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7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

10,000 20,000 -  

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

10,000 20,000 -  

9. การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

10,000 - -  

10. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best 
Practice) โรงเรียนสุจริต   

5,000 5,000 -  

11. กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต 

30,000 - -  

12. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

- 200,000 -  

13. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 

2,000 8,000 -  

14. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด
เพ่ือรองรับการประเมิน ITA 

15,000 - -  

15. กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2,000 8,000 -  

16. กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 2,000 8,000 -  
รวมเงิน 430,000 บาท     
รวมทั้งสิ้น 430,000 บาท     
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ ............................................................ - - -  
     
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     

รวมงบประมาณที่ใช้ 101,000 329,000 -  
*สามารถถัวจ่ายทุกรายการ   430,000 
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ชื่อโครงการ   โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน   - 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางรัชนีย์ อุปรัง   เจ้าหน้าที่ 

2. นางธนพร นฤนาทวัฒนา  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม 2564 – ตุลาคม 2564 
สอดคล้องกับ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
    ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศึกษา ด้านที่ 7 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    ด้านที่ 11 การป้องกันทุจริต 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
    ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 

   มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4. นโยบายรัฐบาล  นโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
    นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
5. นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

6. จุดเน้น สพท.   1. สร้างคนดี จิตอาสา ศาสตร์พระราชา 
    2. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ปลอดภัย สะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    3. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   
  7. มาตรฐานสำนักงาน  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  8. ตัวชี้วัด KRS  - 
  9. ตัวช้ีวัดตามแผน สพฐ. 1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
    2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
    3.ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 
    4.ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและสุขภาวะที่ดี 
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    5.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการทำงาน  
10. ตัวชี้วัด ITA   มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบและวัฒนธรรม/คุณธรรมในการทำงาน 
....................................................................... .....................................................................................................  
  

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้

ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA ) และเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพ่ือให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีการดำเนินการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม        

มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA ) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ     
และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน 
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน 
และพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน       
สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

4. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้กับเยาวชน 
ที่ขาดแคลนได้เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ   

5. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาด 
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และ 
มีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral 
Quotient) สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบ     
การศึกษา มีงานทำ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

6. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ
โดยใช้แนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนักเรียนเป็นคนดี มีวินัยมีการเรียนรู้แบบเสมือนเหตุการณ์จริง โดยใช้  
หลักเหตุและผล หลักภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชาหลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารปฏิบัติตามค่านิยม 
12 ประการ เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient)  
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7. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน  
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างน้อยตำบลทุกโรงเรียน มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1 โรงเรียน มีการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา จัดทำนวัตกรรม   
ด้านการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ     
และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน 
คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน 

4. นักเรียนทุกคนในตำบลได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม         
ในท้องถิ่นชนบท 

5. นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะชีวิต
ตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต มีความรัก หวงแหนและ
ความภูมิใจในชาติโดยใช้แนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สามารถ
รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานทำ อย่างมั่นคง
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

6. ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรยีน มีสว่นรว่มในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนประจำอำเภอ ต้องมีความเข้มแข็ง 

ทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษา
แก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
  2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนคลัง
นวัตกรรมการเรียนการสอน  
  3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และเป็นธรรม  
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  4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา ( Intelligence Quotient) ความฉลาดทาง
อารมณ ์  (Emotional Quotient) ม ี ท ั ศนคต ิ  (Attitude) ม ีพ ัฒนาการด ้ านร ่ า งกายสมวั ย  (Physical) และ 
มีพัฒนาทักษะชีว ิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต  
มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ และมีคุณธรรมอัตลักษณ์แนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือปลูกฝังความเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient)สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานทำ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
  5. ร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน/วัด/       
ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพประจำ
อำเภอ 
 

 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

          1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพ
อนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

2. โรงเรียนมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เข้ากับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน และ
พัฒนาการการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 3. นักเรียนเข้าถึงการบริการและสวสัดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม มสีติปัญญา 
(Intelligence Quotient) สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) 
ทัศนคติที่ดี (Attitude) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และปฏิบัติตามค่านิยม 12  

 4. ครู มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ        
มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน มีจรรยาบรรณ มีทักษะ
วิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ มีการใช้วัสดุ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทันสมัย ส่งเสริมความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
มีการพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC)       
อย่างต่อเนื่อง  

 5. ผู้บริหาร มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ 
มีภาวะผู้นำ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียน 

 6. โรงเรียน มโีครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก มีคุณภาพด้านสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ มีบรรยากาศอบอุ่น ปลอดภัย ทันสมัย และมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน มีความโดดเด่นในการเป็นโรงเรียน
หลักท่ีสามารถในการให้บริการโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย  

 7. มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน ให้การ
ยอมรับ เชื่อถือต่อคุณภาพของโรงเรียน ครู และผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
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ประจำตำบล ให้ความสนใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาและให้
ความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาเสมือนเป็นเจ้าของโรงเรียน  
 

 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 

การพัฒนา ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

การนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 

 นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุก
โรงเรียนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 2 จำนวน 38 โรงเรียน  
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
            1 ตุลาคม 2563 – กันยายน2564 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

จำนวน38 โรงเรียนอำเภอบ้านไผ่  อำเภอบ้านแฮด  อำเภอชนบท  อำเภอเปือยน้อย  อำเภอมัญจาคีรี 
และอำเภอโคกโพธิ์ไชย 
 

6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมาย
เหตุ 

ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- 3,000 -  

-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม 1 วัน จำนวน 
20 คน 

    

รวมเงิน3,000     
รวมทั้งสิ้น3,000     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ ดำเนินการตามโครงการ     
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนา         
ยกสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 38 โรงเรียนๆละ 5,000 
บาท 

    



232 
 
รวมเงิน   190,000 บาท     
รวมทั้งสิ้น   190,000 บาท  190,000   
ไตรมาศที่ 3 เมษายน–มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน     
-ค่าพาหนะคณะกรรมการ จำนวน 17 คน 
-ค่าเดินทางไปประชุมของศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

    

รวมเงิน     34,000 บาท     
รวมทั้งสิ้น   34,000 บาท  34,000   
ไตรมาศที่ 4กรกฎาคม–กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและรายงานผลส่ง สพฐ.     
-ค่าคณะกรรมการ และค่าอาหาร     
รวมเงิน  3,000  บาท  3,000     
รวมทั้งสิ้น 3,000  บาท 
 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

    

รวมงบประมาณที่ใช้  290,000   

7. การติดตามประเมินผล  
 นิเทศติดตามและประเมินผลโดยศึกษานิเทศก์จากต้นสังกัด  อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ครั้ง  
ทุกภาคเรียน 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาตามนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
แผนงาน   แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ  (...........) ใหม่   (.../....) ต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางจิราพร  ศรสุรินทร์         เจ้าหน้าที ่
    2. นางวิภาดา  ทองแสนคำ        ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร        รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
 นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 มาตรฐานสำนักงาน  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 
กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และเพ่ือเป็นการควบคุมการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้ง มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างถูกต้องรวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการ ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
            2.3 เพ่ือนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา          
ให้พร้อมรับการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2.4 เพ่ือกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
       3.1.1  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  จำนวน  20 คน 1 ครั้ง 
          3.1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  40 เล่ม  
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 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ       
ในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสถานศึกษาใช้แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

       2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผ่านการประเมินมาตรฐานตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกมาตรฐาน ระดับดีเยี่ยม 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

1 ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ 1 .แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและกำหนดทิศทางองค์กร 

    

กิจกรรมที่ 2 ประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรร
งบประมาณ ในการจัดทำแผนปฏิบัติกาประจำปี 

 10,000   

รวมเงิน - 10,000 - - 
รวมทั้งสิ้น - 10,000 - - 
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อน
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

    

กิจกรรมที่ 4 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  10,000  

รวมเงิน   10,000  
รวมทั้งสิ้น   10,000  
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ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 

 30,000   

รวมเงิน  30,000   
รวมทั้งสิ้น  30,000   
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 6 กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานและสรุปรายงานผล. 

    

รวมเงิน  - -  
รวมทั้งสิ้น  40,000 10,000  

รวมงบประมาณที่ใช้  40,000 10,000  
  (ถัวจ่ายงบประมาณทุกรายการ) 
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ชื่อโครงการ  การจัดทำข้อมูลโปรแกรมสถานศึกษาและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ลักษณะโครงการ (...........) ใหม่   (..........) ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางผ่องพรรณ   เมืองประทุม  เจ้าหน้าที่ 
   2. นางวิภาดา    ทองแสนคำ   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
   3. นางสาวดวงใจ                               รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ 1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
สอดคล้องกับ 
  1. มาตรฐานสำนักงาน  ประเด็นที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  

1. หลักการและเหตุผล 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจนถึงระดับสถานศึกษา   
ซึ่งในระดับสถานศึกษาได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทุกโปรแกรมต้องกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา        
การจัดตั้ง  จัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการการศึกษา  เป็นข้อมูลฐานในการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
นักเรียน  จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยข้อมูล  สถิติ    และสารสนเทศ  เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ  
การจัดทำข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาจึงเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ  ในการบริหาร
จัดการให้กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน      
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้ข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการประกอบการ
ตัดสินใจและวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือจัดทำระบบข้อมูลให้ถูกต้อง  สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน  และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับส่วนกลาง                    
 2.2  เพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบันทึกประมวลผลและ
วิเคราะห์โปรแกรม และสามารถกรอกข้อมูลได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 
 2.3  เพ่ือจัดทำรูปเล่มสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ประกอบการ 
ตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ 

3. เป้าหมาย   
                 3.1  เชิงปริมาณ     จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าทีร่ะดับโรงเรียนสามารถบันทึกข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC)  ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B Obec)  ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน (M_Obec) โปรแกรม OBEC  
ข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  (EMIS)  ผ่านทางระบบ  Internet ระดับโรงเรียน จำนวน     
210  คน 
  3.2  เชิงคุณภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีข้อมูลบริหาร 
นักเรียนรายบุคคล ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ข้อมูลครุภัณฑ์และข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือใช้ในการบริหาร   
และการจัดสรรงบประมาณ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

5. งบประมาณ 
จำนวน  38,000   บาท   (  สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน  ) 

รายละเอียดดังนี้ :  
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
         ประชุมบุคลากรระดับโรงเรียนผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  
ข้อมูลครุภัณฑ์  โปรแกรม  Obec  จำนวน  210  
คน  โดยจัดเป็น  2   รุ่น ๆ  ละ  1  วัน     

38,000    

1.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม                                  
     ( 210 คน * 120 บาท * 1 วัน ) 

  25,200  

1.2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างวิทยากร                                  
     ( 15  คน * 120 บาท * 2  วัน) 

  3,600  

1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร ( 7 ชม. x 300 บาท  x 2 วัน )  4,200   
กิจกรรมที่ 2 

          จัดทำเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา  จำนวน   
50  เล่ม  ๆ  ละ   100  บาท 

    
5,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรระดับโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง  ข้อมูลครุภัณฑ์  โปรแกรม  Obec  
จำนวน  210  คน  โดยจัดเป็น  2 รุ่น ๆ  ละ  1  
วัน ณ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา  ( ห้อง ICT อาคาร 2 ชั้น 2 ) 

1 – 30  พ.ค.  2565 ผ่องพรรณ  เมืองประทุม 

2. จัดทำเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา               
จำนวน  50  เล่ม 

กรกฎาคม – สิงหาคม 

 

ผ่องพรรณ  เมืองประทุม 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา  DMC  
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B_Obec) ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน  
(M_Obec)  โปรแกรม  OBEC  ข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  (EMIS)  
โปรแกรมครูและบุคลากร  ถูกต้อง  ครบถ้วน      
เป็นปัจจุบัน 

-  -  สำรวจ                      
-  ประเมินผล                 

   -  ประมวลผล 

-  แบบสำรวจ/ประเมินผล 
- แบบสอบถาม                    
- ตรวจสอบจากโปรแกรมทาง  
   Internet 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 หน่วยงานในสังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล Data Management Center ( DMC) ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B_Obec ข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูล
ครุภัณฑ์โรงเรียน  M_Obec และข้อมูลครูและบุคลากร เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ  พร้อม
ทั้งเป็นเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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โครงการ      การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางนุจริน โชติญาโน   เจ้าหน้าที่ 

2. นางรดา  ธรรมาภิสมัย  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์   รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2563  –  30  กันยายน 2564 
นโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
มาตรฐานสำนักงาน  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน       
การสอน การพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในสังกัดตามโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น     
เขต 2 ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดได้มีการจัดทำโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียน 
รวมถึงการนำผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จของครูและนักเรียนไปแข่งขัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ     
งานประชาสัมพันธ์ จึงมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จ ของ
สำนักงาน สถานศึกษา ครู และนักเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สู่
สาธารณชน ซึ่งวิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ครอบคลุมครบถ้วน และบรรลุวัตถุประสงค์       
คือการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว, Line, 
สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้จัดทำเว็บไซต์ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ http://kkn2.esdc.go.th/ เป็นช่องทางที่ให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งผลงาน ผลสำเร็จ 
นวัตกรรม ภาพกิจกรรม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สามารถจัดทำเว็บไซต์เพ่ือเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  สถานศึกษากลุ่มสถานศึกษา สถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 

2.2 เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จกิจกรรม  
ของกลุ่มสถานศึกษา  นักเรียน  ครู และและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สู่สาธารณชน ทางเว็บไซต์ เอกสาร 
วารสาร แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

2.3 เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีเวทีช่องทาง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน นวัตกรรมที่ประสบ 
ผลสำเร็จ รวมทั้งเรื่องในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา, กลุ่มสถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อสาธารณะ 

 

http://kkn2.esdc.go.th/
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   จำนวน 89 คน ประกอบด้วย 

3.1.1. กลุ่มสถานศึกษา 23 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน  จำนวน  69  คน 
3.1.2. กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน (กลุ่ม/หน่วย) 10 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน จำนวน 20 คน 
 

3.2 เชิงคุณภาพ  (กลุ่มเป้าหมายจะได้รับอะไร/เป็นอย่างไร ที่สอสดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
3.2.1 ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จ กิจกรรม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษากลุ่มสถานศึกษา 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอทางเว็บไซต์กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา, ทางเว็บไซต์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
http://kkn2.esdc.go.th/ และทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานhttp//:www.obec.go.th 

3.2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเวที ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน นวัตกรรม 
ผลสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่  สถานศึกษากลุ่มสถานศึกษา สถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ผ่านเว็บไซต์กลุ่มสถานศึกษา, ทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
http://kkn2.esdc.go.th/ และทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน http//:www.obec.go.th 

 

4. กิจกรรม/วิธีการ 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

2. 

ขั้นเตรียมการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 
ขั้นตอนการดำเนินการ 
1) แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษา 
กลุ่มละ 3 คน และกลุ่มเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม/หน่วย ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา กลุ่มละ 2 คน 
2) จัดอบรมให้ความรู้และจัดทำเว็บไซต์กลุ่ม
สถานศึกษา  
3)อบรมให้ความรู้วิธีเกี่ยวกับการเขียนข่าว
การประชาสัมพันธ์  
4) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ
จดหมายข่าวตามโปรแกรม Photoshop, 
Powrpoint/โปรแกรม Canva/remove.bg 

1 ตุลาคม 2563 
ถึง  30 กันยายน 
2564 

นายสุเนตร์  ทองโพธิ์ 
นางรดา  ธรรมาภิสมัย 
นางนุจริน  โชติญาโน 
 

 
 
 
 
 

http://kkn2.esdc.go.th/
http://kkn2.esdc.go.th/
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ที ่ งาน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 5) อบรมวิธีการส่งข่าวที่ผลงาน นวัตกรรม 
ผลสำเร็จ กิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษากลุ่มเครือข่าย 
พัฒนาการศึกษา นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทางเว็บไซต์กลุ่มสถานศึกษา, 
สถานศึกษา ทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2. 
http://kkn2.esdc.go.th/ และทางเว็บไซต์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
http//:www.obec.go.th, จดหมายข่าว ส่ง
ทางเว็บไซต์ และกลุ่ม line 
7)  เครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถส่งผลงาน 
นวัตกรรม ผลสำเร็จ กิจกรรมของสำนักงาน 
สถานศึกษา ครู และนักเรียนทางเว็บไซต์ 
และทางกลุ่ม line 
6) สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีการรับชมรายการ 
พุธเช้า..ข่าว สพฐ.  เพ่ือติดตามผลการ
ดำเนินการ 

  

 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ  ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 
6. งบประมาณ  รวมใช้ในการอบรม จำนวน 25,800  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับกลุ่มหน่วยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลุ่มสถานศึกษา 
สถานศึกษา สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพ้ืนที่ สถานศึกษากลุ่มสถานศึกษา, สถานศึกษา นักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่ข่าว ทางเว็บไซต์กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา, ทางเว็บไซต์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 http://kkn2.esdc.go.th/ , line ,จดหมายข่าว 
หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ สู่สาธารณชนได้ 
 7.2 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ระดับกลุ่มหน่วยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลุ่มสถานศึกษา 
สถานศึกษา  มีช่องทางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 7.3 หน่วยงานภายนอก และประชาชนชั่วไป ได้รับทราบผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา กลุ่มสถานศึกษา สถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่งถึง 
 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงาน
ภายนอก และประชาชนทั่วไป ได้

1. จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  
http://kkn2.esdc.go.th/   

1. สถิติตัวเลขผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
http://kkn2.esdc.go.th/ 

http://kkn2.esdc.go.th/
http://kkn2.esdc.go.th/
http://kkn2.esdc.go.th/
http://kkn2.esdc.go.th/
http://kkn2.esdc.go.th/
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เข้าชมเว็บไซต์ของสำนักงาน 
http://kkn2.esdc.go.th/ 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงาน
ภายนอก และประชาชนทั่วไป ได้
เข้าชมเว็บไซต์ กลุ่มสถานศึกษา 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 
3.ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่, 
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง และรวดเร็ว 

และทางกลุ่ม line 
2. จำนวนผู้ชมเว็บไซต์ กลุ่ม
สถานศึกษา สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และ
กลุ่ม line 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 

2. สถิติตัวเลขผู้เข้าชมเว็บไซต์  กลุ่ม
สถานศึกษา สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
3. แบบสอบถาม 
4. การสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kkn2.esdc.go.th/
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โครงการ   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานและงบประมาณ  ด้านการพัฒนาบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
สนองยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ที่ 5 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางเพ็ญพักตร์  โคตรจันดี เจ้าหน้าที่ 

2. นางรดา  ธรรมาภิสมัย  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์   รอง ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่  1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564   
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจาก พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  20  เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวและเพ่ือให้สถานศึกษามีรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ  การจัดทำรายงานตามแบบรายงานใหม่ และจัดส่งได้ตรงเวลาที่กำหนด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและแนวทางในการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง กำหนดใหม่ 
 2.2  เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งการป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1  บุคลากรของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น    
เขต 2 จำนวน  208  โรงเรียน 
 3.2 บุคลากรกลุ่ม ทุกกลุ่ม ที่รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน  14  คน  รวมทั้งสิ้น  222  คน 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

1. 

 

 

2. 

 

-แต่งตั้งคณะทำงาน                               
-ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 กับผู้รับผิดชอบงานระบบการ
ควบคุมภายในของโรงเรียนและบุคลากร
ภายใน สพป.ขอนแก่น เขต 2 

-จัดทำแบบรายงานประเมินผลการควบคุม
ภายในตามแบบรายงาน ที่ สพฐ.กำหนด 

1ต.ค.2563-30 ก.ย.2564 นางเพ็ญพักตร์  โคตรจันดี 

 

5.  งบประมาณ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จำนวน  40,000 บาท  เป็นค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม/ค่าอาหารกลางวัน/ตอบแทนวิทยากร/ค่าเอกสารและค่าดำเนินการอ่ืน ๆ  (ถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  

 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้
ระบบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กับ
ผู้รับผิดชอบงานระบบการควบคุมภายในของ
โรงเรียนและบุคลากร 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรมฯ 
-ค่าอาหารกลางวัน 
-ค่าเอกสาร 
-ค่าอ่ืน ๆ 

40,000  40,000  

กิจกรรมที่ 2 จัดทำแบบรายงานประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามแบบรายงาน ที่ สพฐ.กำหนด 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมภายใน 
-ค่าอาหารกลางวัน 
-ค่าอ่ืน ๆ 
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6.  การประเมิน 
 -  สังเกตจากการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 -  ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามระเบียบฯ 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมภายใน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามแบบใหม่ 
ได้ถูกต้อง 
 2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถรายงานผล
การดำเนินงานต่อ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันตามกำหนด 
 3.  ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน  สามารถป้องกันและลดการผิดพลาดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งทำให้ได้รับความ
เชื่อถือในการรายงานทางการเงินตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้
ถูกต้อง 
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โครงการ                      ตดิตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  
แผนงาน                      พ้ืนฐาน :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       1. นางสาวปราณี  ฆ้องวงศ์ เจ้าหน้าที่ 
     2. นางสาวนวรัตน์  นาอ่าง เจ้าหน้าที่ 

  3. นางสาวนิตยา  ชัยสิทธิ ์  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
  4. นายสุเทพ  ปาลสาร  ผอ.สพป. 

ระยะเวลาดำเนินการ       ตลุาคม  2563  -  กันยายน  2564 
สนองนโยบาย               ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน       

              
1. หลักการและเหตุผล 

  การตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน     
เป็นเครื่องมือสำคัญของระบบการบริหารงาน ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ให้ได้รับ
ผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด รวมทั้งเพ่ือป้องปรามการทุจริต 
รู้ข้อบกพร่องเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุของหน่วยรับตรวจได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งช่วยให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ก่อให้เกิดการควบคุม กำกับ ดูแลอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  คำสั่ง  

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 
2. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ            

ว่าเพียงพอและเหมาะสม 
3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้รับความรู้ความเข้าใจสามารถนำมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ 

ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
    6.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ 
    7. เพ่ือให้บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรม เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และวิทยการใหม่ ๆ 
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3. เป้าหมาย 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ 
หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ให้มีการบริการจัดการที่ดี 

2. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ป้องกัน 
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 
4.ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   
  4.1 เชิงปริมาณ 
     4.1.1 หน่วยรับตรวจจำนวน 56 แห่ง สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 55 แห่ง และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 1 แห่ง  
     4.1.2 บุคลากรจำนวน 2 คนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(CGIA) 
  4.2 เชิงคุณภาพ 
     4.2.1 สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ มี
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดประประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
  4.2.2 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของผู้
ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ และเพ่ิมพูนความรู้และวิทยการใหม่ ๆ   

4. งบประมาณ   จำนวน   73,620  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
1.ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และประเมินผล
การปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด ตามปฎิทิน 
2.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบฯ 
3.เงินอุดหนุนได้รับจาก อปท.(เงินโครงการ
อาหารกลางวัน) และเงินอ่ืน 
4.เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ค่าเบี้ยเลี้ยง  4*55*120 
หมายเหตุ  ไม่มีโรงเรียนเป็นหน่วยเบิกจ่าย 

 
 

26,400.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

26,400.- 
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2. 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาตนเอง 
- เข้ารับการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน  
Financial and Compliance จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม  1 คน จำนวน  8 วัน 

 
 

15,180.- 

 
 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 
 

     - ค่าลงทะเบียน  
    - ค่าเช่าที่พัก     
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
    - ค่าพาหนะ 
- เข้ารับการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(CGIA) หลักสูตร Fundamental จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม  1 คน จำนวน  10 วัน 
     - ค่าลงทะเบียน  
    - ค่าเช่าที่พัก   
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง  
    - ค่าพาหนะ 
กิจกรรมที่ 3 
 - เข้ารับการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 19 เครือข่าย
จำนวน 3 คน 
 - ค่าเช่าที่พัก  800x2x3 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  240x3x3 
 - ค่าพาหนะ    2,300x3 

 
 
 
 

18,180.- 
 

 
 
 
 
 
 

13,860.- 

 6,200.- 
6,000.- 

480.- 
2,500.- 

 
 
 
7,700.- 
7,500.- 
480.- 
2,500 
 
 
 
 

4,800.- 
2,160.- 
6,900.- 

 

  73,620.-  73,620.-  

หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
หมายเหตุ ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรสารที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 1 
1.ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโรงเรียนใน
สังกัด ตามปฎิทิน 

   
 
 

26,400.- 
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2.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 
3.เงินอุดหนุนได้รับจาก อปท.(เงิน
โครงการอาหารกลางวัน) และเงินอ่ืน 
4.เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
หมายเหตุ ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรสารที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 2 
ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 เข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาตนเองเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)  
จำนวน 2 คน 

   
 

15,180.- 

 
 

18,180.- 

 
 

กิจกรรมที่ 3 
 - เข้ารับการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ
ภายในเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 
19 เครือข่ายจำนวน 3 คน 

    
13,860.- 

 

7. ผลผลิต ผลลัพธ์  และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  1. ร้อยละ 80 ของครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
  2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ที่มีสัมฤทธิ์ผล  
ตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. สถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารงบประมาณ การควบคุมการเงิน การบัญชี มีประสิทธิภาพและใช้
ทรัพยากรคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมกับครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ 
สถานศึกษามีความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติทางด้านการเงิน การพัสดุมากยิ่งข้ึน 
  3. ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สามารถนำความรู้  และ
ทักษะที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
  4. บุคลการของหน่วยตรวจสอบภายในทำงานเป็นทีม 
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ชื่อโครงการ   วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  ชาติ  ศาสนา  และประเพณีไทย  
แผนงาน    แผนงานพื้นฐาน :ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร       
              และบุคลากร แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 
    การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลักษณะโครงการ  (...........) ใหม่   (..../.....) ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวธัญชนก  สุไกรธิ  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางรดา  ธรรมาภิสมัย    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์   รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  2. มาตรฐานสำนักงาน  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
                                         ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจดัการที่ดี 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงปลูกฝังจิตสมนึก เข้าใจหลักคำสอน                  
ความเชื่อ และการกระทำที่ มีเอกลักษณ์ อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย  และเข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม  
ซึ่งจะเป็นผลดีกับทุกคน ในการใช้ชีวิตกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขพร้อมทั้งการมีส่วนร่วม  จึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่  ได้ทราบนโยบายแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน  
        2. เพ่ือระลึกถึงประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ  และสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
อันดีงามของไทย  
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย /ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 80  คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์ 
และสืบสานประเพณีวันสำคัญ และศาสนาของไทย    
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ความสนใจต่อ 
กิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม 
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 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ทุกคน ตระหนักถึงคุณค่า ร่วมกันสืบ
สานประเพณีวันสำคัญ และศาสนาของไทย    

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ทุกคน   
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
- ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ , ชนบท , เปือยน้อย , มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , บ้านแฮด 

6. กิจกรรมและงบประมาณ   จำนวน  162,000.- บาท 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 
ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
- กิจกรรมวันสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ       
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

4,000 
 

30,000 
2,000 
2,000 

20,000 
2,000 
2,000 

 

รวมเป็นเงิน 4,000 34,000 24,000  
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
-กิจกรรมสืบสานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  - 30,000 30,000  

รวมเป็นเงิน - 30,000 30,000  
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
- กิจกรรมวันสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์  
- กิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ       
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
- สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 

- 
- 
- 
- 

2,000 
2,000 

- 
8,000 

2,000 
2,000 

- 
8,000 

 

รวมเป็นเงิน - 12,000 12,000  
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมวันสำคัญของสถาบัน   
                 พระมหากษัตริย์ 
             2. กิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ       
             3. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

  
4,000 
2,000 
2,000 

 
4,000 
2,000 
2,000 

 

รวมเงิน  8,000 8,000  
รวมทั้งสิ้น 4,000 84,000 74,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ 4,000 84,000 74,000  
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  แผนงานบูรณาการยอระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
ลักษณะโครงการ (   )  ต่อเนื่อง   ( / )  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิ่มนวล   เศษคึมบง    เจ้าหน้าที่ 

นางพสชนันท์   เพียงพรวรรณ   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    นายอุดมพร   กันทะใจ   รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีงบประมาณ 2564 
สอดคล้องกับนโยบาย 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ  ด้านที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2 ประเด็นที่ 12 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศึกษา ข้อ 4 ประเด็นที่  3 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่  2 
  4. นโยบายรัฐบาล  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  5. นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  6. จุดเน้น สพท.  ด้านการบริหารงานบุคคล ขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
  7. มาตรฐานสำนักงาน  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่  3 
  8. ตัวชีว้ัด KRS            ตัวชี้วัด 35 
  9. ตัวชีว้ัดตามแผน สพฐ. ข้อ 9 
 10. ตัวชี้วัด ITA            ตัวชี้วัดที่  9  ข้อย่อย ตัวชี้วัดที่ 9.4 
   

1.  หลักการและเหตุผล   
   ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
บัญญัติว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความประความประพฤติด้านวินัย 
คุณธรรม จรยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด” ก.ค.ศ.จึงประกาศใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
    ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของครูในการเข้าสู่ตำแหน่งและรับเงินวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  
 
 
 
 
 



253 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ  

2.2 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 - ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

• ศึกษานิเทศก์  จำนวน   17  คน 
• เจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่รับผิดชอบ จำนวน  13  คน 

- ระดับสถานศึกษา 
  ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2  

แยกตามวิทยฐานะ ดังนี้  
• ไม่มีวิทยฐานะ จำนวน  430 คน  
• วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 120 คน  
• วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 100 คน  

รวมทั้งสิ้นประมาณ  680 คน 

3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.

กำหนด ผ่านการอบรมและพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ร้อยละ 100 
- ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่รับผิดชอบ เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่ 

ก.ค.ศ.กำหนด  สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะได้ 
       3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น    
   ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1. ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่รับผิดชอบ เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด  สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะได้    
  2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 
2  มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะ  

   3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
      3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ร้อยละ 95 
      3.5  กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่
เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 2  มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์แนว
ปฏิบัติในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ และสร้างขวัญและกำลังใจใน
การทำงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
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4.  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

กุมภาพันธ์ – กันยายน  2564 

5.  สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 

6.  กิจกรรมและงบประมาณ 
  

   จำนวน  111,600  บาท ( ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
รายละเอียด ดังนี้  :  

กิจกรรม 
 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด จำนวน  680  คน   
-  ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน 
-  ค่าเอกสาร 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

81,600 

 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 

 

รวม 5,000 81,000 25,000  
รวมทั้งสิ้น 111,600 
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ชื่อโครงการ   การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  (  /  ) ใหม่   (..........) ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวปภาดา  สีแขไตร   เจ้าหน้าที่ 
    2. นางสาวภัคนันท์  อ่อนฮุย  เจ้าหน้าที่ 
    3. นางสาวลักขณา  เฉลียวฉลาด  เจ้าหน้าที่ 
    4. นางพสชนันท์  เพียงพรวรรณ  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    5. นายอุดมพร  กันทะใจ   รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ด้านที่ 3 ข้อ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา  ด้านการศึกษา 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  4. นโยบาย สพฐ.   ข้อ 3 จุดเน้นด้านคุณภาพ 
  5. มาตรฐานสำนักงาน   มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล   
  6. ตัวช้ีวัด ITA              ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่  3  ปี พ.ศ.2564 กำหนดให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน
บุคคล  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเชื่อมั่นในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาว่ามี
การดำเนินการที่เสมอภาค โดยความเท่าเทียมกัน มีการบริหารอัตรากำลังที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษา   การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว
ทดแทนตำแหน่งว่าง   การบรรจุแต่งตั้ง  การย้าย  เป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

  เมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารบุคคลที่ดี  ก็ส่งผลทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งผลทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จต่อไป    
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดทำรายละเอียดประกอบการย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ขอย้ายอย่าง
ละเอียด  ส่งผลให้เกิดความยุติธรรมในการย้าย/โอน  ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2564 
และจัดทำแบบสำรวจข้อมูลครู นักเรียน  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  และแบบสำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลัง
ข้าราชการครูในสถานศึกษา จำแนกตามคุณวุฒิและวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
 2.3 เพ่ือดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ปฏิบัติงานแทนตำแหน่ง 
ที่ว่าง และรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
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  2.4 เพ่ือดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.5 เพ่ือดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย และอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

   1) คณะกรรมการจัดทำข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้สอน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน               
ตามมาตรา 38 ค.(2)  

2) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

 3.2  เชิงคุณภาพ (Outcome) 
  1) ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการย้าย/โอน ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  2564  และประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังอัตราจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และ       
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้เพื ่อนำใช้ในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล         
และเกิดผลดีต่อทางราชการ 
  3) ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ทดแทนตำแหน่งที่ว่างและให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด  
  4) ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่าย และสรรหา
อัตราจ้างปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
        1) คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ขอย้ายอย่าง
ละเอียด  ส่งผลให้เกิดความยุติธรรมในการย้าย  ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
         2) มีแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือนำไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคล ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตรงตามนโยบายและมาตรการปรับ
ขนาดกำลังคนภาครัฐ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

              3)  สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังครูได้ และสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อทางราชการสูงขึ้น 
        4) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงานทดแทน
ตำแหน่งที่ว่าง และรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
        5) ลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามท่ีกระทรวงการคลัง  ก.พ. กำหนด        
ได้ปรับระดับชั้นงาน  ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง (ชื่อตำแหน่ง) กลุ่มงาน ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
        6) ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย และอัตราจ้าง
ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  1) บัญชีรายละเอียดข้อมูลผู้ขอย้าย/โอน  
  2) จำนวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และ
ลูกจ้างประจำ ประสงค์ขอปรับ/เปลี่ยนตำแหน่ง 
  3) ข้อมูลอัตรากำลังครูและข้อมูลความต้องการครูจำแนกตามกลุ่มสาระ และโรงเรียนได้รับการ
จัดสรรอัตราครูได้ตรงตามความต้องการสาขาวิชาเอกขาดแคลนของโรงเรียน 
  4) จำนวนพนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย, อัตราจ้างปฏิบัติงานใน
โรงเรียน และการสรรหาอัตราจ้างตามนโยบายของรัฐบาลฯ 
  3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                     1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 
  2) ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
  3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
5. งบประมาณ 
 จำนวน 100,000.- บาท ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด งบ จำนวนเงินแยกตามหมวดรายจ่าย 
การใช้งบประมาณ ประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ระยะเวลาดำเนินการ  
           1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย.2564 
กิจกรรมที่ 1  การจัดทำรายละเอียดการย้าย/โอน 
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้สอน 
และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) การ
คัดเลือกฯ 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
     - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
 

25,000 

 
 

25,000 
 

  

ระยะเวลาดำเนินการ  
           1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย.2564 
กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่าย และสรรหา
อัตราจ้างปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
      - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  

 
 

35,000 

 
 

35,000 

  

ระยะเวลาดำเนินการ  
           1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย.2564 

 
 

40,000 

 
 

9,000 

 
 

31,000 
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กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและ
ประมวลผลคำนวณกับเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.
กำหนด และคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    สำหรับคณะกรรมการ    
  -  ค่าวัสด ุ
 

 
  

หมายเหตุ   ถัวจ่ายงบประมาณทุกรายการตามความเป็นจริง  
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โครงการ        พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
แผนงาน        แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                        แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ลักษณะโครงการ     ( / ) ต่อเนื่อง  (   ) ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางเพ็ญพักตร์  โคตรจันดี              เจ้าหน้าที่ 
    2. นางรดา  ธรรมาภิสมัย           ผู้อำนวยการกลุ่ม 
                                          3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์                  รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ    1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ด้านที่ 3/ประเด็นที่ 12 
2.นโยบาย  สพฐ.   ( / ) นโยบาย สพฐ.ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
3. มาตรฐานสำนักงาน   มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มุ ่งกระจายอำนาจ                 

การบริหารและการจัดการศึกษาทั ้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั ่วไป                
ไปยังสถานศึกษาเพื ่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัวเป็นอิสระ สามารถบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา                
ได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  สำนักงาน           
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 208  โรงเรียน จำเป็นจะต้อง      
ส่งเสริมและสนับสนุนผู ้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบ นโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน        
การบริหารจัดการ การปฏิรูปการศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั ้งการมีส่วนร่วม              
ในการจัดการศึกษา จึงกำหนดโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  

เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน  
   2.  เพื่อให้การบริหารจัดการการศึกษา มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา      
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
          3.  เพื่อเป็นการระดมความคิด ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในการปฏิบัติงาน  
 4.  เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ เพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ พร้อมที่จะเป็น 
ผู้นำในวงการศึกษาและเป็นแบบอย่างในสังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล   
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3. เป้าหมาย   
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
       ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

       ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2 จำนวน  79  คน 

        ระดับสถานศึกษา 
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งปี อย่างน้อย จำนวน 12 ครั้ง ผู้บริหาร

สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน  250  คน 

5.1 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2 ทุกคนได้ทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน  

     ระดับสถานศึกษา 
      ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
ทุกคน ได้รับการพัฒนาตามโครงการและมีความรู้ ความสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่น เขต 2 ทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ถูกต้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

                ระดับสถานศึกษา 

                 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

  เป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสถานศึกษาจำนวน 208  
โรงเรียน   ได้รับทราบ นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ การปฏิรูปการศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกโรงเรียน 

 การบรรลุเป้าหมาย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และสถานศึกษา 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งผลให้มีการมีการพัฒนาทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

5. งบประมาณ 
จำนวน  200,000.- บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1. ดำเนินการประชุมผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ จำนวน 6 ครั้ง/1 ปี 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าประชุมฯ       
         และบุคลากรฯ  
  กิจกรรมที่ 2. ดำเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษานอกพ้ืนที่ จำนวน 1 ครั้ง/1 ปี 
      - ค่าอาหารกลางวัน   
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าประชุมฯ  
        และบุคลากรฯ  
      - ค่าอาหารค่ำ 
      - ค่าท่ีพัก  

200,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 200,000.- 
 

 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6. การประเมินผล 
 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

 

วิธีการประเมิน 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
 

ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา รับทราบนโยบายและ 
นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 

1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม    
    ประชุม 
2. การให้ความร่วมมือใน 
    การประชุม 
 

 

1. สังเกต 
2. รายงานการประชุมและการ 
    ติดตามผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

1. 
 

 

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 6 ครั้ง/ปี 

 

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 นางเพ็ญพักตร์  โคตรจันดี 
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ชื่อโครงการ  การปฏิบัติงานนักการพัฒนา (จิตอาสา) ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 2 

แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ (  /  )   (      )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางพิลาวรรณ  พรมเท่า เจ้าหน้าที่ 
   2. นางรดา  ธรรมาภิสมัย  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
   3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์  รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 79 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะ
ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการและมาตรา 81 ยังให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัย เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกท้ังบุคลากรนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากท่ีสุดใน
องค์กร เนื่องจากการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กรจะสำเร็จลงให้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ  
ความตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ในการสร้างสรรค์และประสานซึ่งกันและกัน  จึงจะทำให้งาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ เพราะว่าบุคลากรในองค์กรมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ 
ความสามารถ ความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ตลอดจนปัจจัยส่วนบุคคล ระบบในการทำงานและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ 
 บุคลากรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการทำงานให้ดี
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญที่จะช่วยสถานศึกษาในการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษา 
เนื่องจากต้องรับผิดชอบในภาระงานที่มีความหลากหลายในด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรอบรู้ในหลาย ๆ ด้าน ตามยุคสมัยของเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด และเพ่ือเป็นการพัฒนาผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะใหม่ ๆ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้เท่าทันยุค Thailand 4.0 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและ
เป็นแนวเดียวกันของลูกจ้างประจำและเพ่ือเป็นการพัฒนาลูกจ้างประจำให้มีความรู้ ความสามารถเท่าทันยุค 
Thailand 4.0 
 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 3. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายในระดับกลุ่มสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสร้างความรักสามัคคี          
ในหมู่คณะอันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) 
               3.1.1 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนละ 1 คน รวม 198 คน 
               3.1.2 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 44 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
               3.2.1 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกคน จำนวน 198 คน มีจิตอาสา เสียสละร่วมมือในการพัฒนา
โรงเรียน มีเอื้อเฟ้ือต่อกัน 
               3.2.2 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เสียสละร่วมมือในการ
พัฒนาสำนักงาน 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
      3.3.1 ลูกจ้างประจำ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์วิธีการ  
แนวปฏิบัติด้านการบริหารบุคคล ที่ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน 
      3.3.2 เกิดเครือข่ายการบริหารงานบุคคลในระดับกลุ่มสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้มแข็ง 
               3.3.3 มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นหนึ่งและเพ่ือเป็นการ
พัฒนาลูกจ้างประจำให้มีความรู้ ความสามารถเท่าทันยุค Thailand 4.0 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
               3.4.1 บุคลากรกลุ่มลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำงาน
ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
              3.4.2 บุคลากรกลุ่มลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวได้รับการพัฒนาสมรรถนะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการทำงานเพ่ือนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อสถานศึกษาและองค์กรต่อไป 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
               3.5.1 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 198 คน 
               3.5.2 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 44 คน 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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5. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

6. กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ  15,000   
-ค่าอาหารและอาหารว่าง      
                                             รวมเงิน  15,000   
                                          รวมทั้งสิ้น  15,000   
ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 2 ประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ  15,000   
-ค่าอาหารและอาหารว่าง      
                                             รวมเงิน  15,000   
                                          รวมทั้งสิ้น  15,000   
ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 3 ประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ  15,000   
-ค่าอาหารและอาหารว่าง      
                                             รวมเงิน  15,000   
                                          รวมทั้งสิ้น  15,000   
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 4 ประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการ  15,000   
-ค่าอาหารและอาหารว่าง      
                                             รวมเงิน  15,000   
                                          รวมทั้งสิ้น  15,000   
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โครงการ    เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

หน่วยงานรับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     สพป.ขอนแก่น เขต 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวจิตสุภา  วงษ์เบาะ     เจ้าหน้าที่ 
2. นางจรัสธรรม  เดชบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์  รอง ผอ.สพป.   

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  
 4  ธันวาคม  2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน   
(1)  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)   ประเด็นยุทธศาสตร์   3) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(3)   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ชาติ   การเสริมสร้างศักยภาพครู ยกระดับคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

สถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ   จึงจำเป็นต้องฝึกอบรมครู 
ผู้รับผิดชอบหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น   1.1  การพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
-  เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผูเอ่ืนได้อย่าง         
มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใผ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับโรงเรียน 
ได้รับการฝึกวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด  ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

2)  แผนย่อยของแผนแม่บท   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

แนวทางการพัฒนา  ฝึกอบรมรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือให้ 

ทราบการดำเนินการและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด 
   เป้าหมายของแผนย่อย    คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น   
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   การบรรลุเป้าหมาย  สำนกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีแผนการ
ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับโรงเรียน ให้มีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง และกระบวนการบันทึกการ
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จัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบการ
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เชือ่มโยงกับระบบงบประมาณของระบบ   
GFMIS   

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2 ) ด้านการศึกษา 
1.4 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

1)  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1    หลักการและเหตุผล  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณ 2563 
ได้ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณลดลง เกิดจากสถานศึกษา   
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการจัดซื้อ จัดหา และปฏิบัติตามกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ถูกต้อง ทั้งกระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง และการ
จัดทำเอกสารขอเบิกเงิน        

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้คำแนะนำ กำกับ ดูแล รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารด้านงบประมาณ ได้ถูกต้อง ตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์คุ้มค่า ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปจึงได้จัดทำ
โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งในด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้สถานศึกษาในสังกัดข้ึน 
 2.2  วัตถุประสงค์ 
                  1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดซื้อ จัดจ้าง ระดับสถานศึกษา ได้มีความรู้  ความเข้าใจ               
ในแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และสามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    

             2.  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ  ในแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง  
ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพ่ิม  ได้ถูกต้อง               
 2.3  เป้าหมาย 
                  1.  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  210  คน 
                  2.  เจ้าหน้าทีพั่สดุระดับสถานศึกษา  จำนวน  210  คน 
          2.4   ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                 2.4.1  ผลผลิต (Output) 
                       1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ได้รับการฝึกอบรมการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ได้ถูกต้อง  
                         2)   เจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษา  ได้รับการฝึกอบรมการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง โดยใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง 
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                 2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                        1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  ได้ถูกต้องเป็นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ตามระเบียบ และนโยบายที่กำหนด 
                         2) เจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษา  สามารถจัดทำเอกสาร หลักฐาน การจัดซื้อ จัดจ้างไว้     
เพ่ือการตรวจสอบ ได้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
       2.5.1   เชิงปริมาณ 

                        1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ได้รับการฝึกอบรมการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง 
  โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                        2) เจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษา  ได้รับการฝึกอบรมการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง            
โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                        1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  ได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
และนโยบายที่กำหนด  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                        2) เจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษา  สามารถจัดทำเอกสาร หลักฐาน การจัดซื้อ จัดจ้างไว้      
เพ่ือการตรวจสอบ  ได้ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
         2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               การดำเนินการบริหารงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์   
และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
         2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
               2.7.1   ครู  นักเรียน  ได้รับการสนับสนุน  อุปกรณ์ สถานที่ ในการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพ 
เท่าเทียม  หลากหลาย   
               2.7.2   มีการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์ ตรงต่อความต้องการ
ของโรงเรียน นักเรียน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.8   ระยะเวลาดำเนินการ  เดือน พฤศจิกายน 2563  - มกราคม  2564 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 

1/63 
 

ไตรมาสที่ 
2/64 

ไตรมาสที่
3/64 

ไตรมาสที่
4/64 

ค่าอาหารว่างอาหาร
กลางวัน 200 คน ๆ ละ 
150  บาท/วัน 
(200x150x2) 

60,000    60,000 

รวม 60,000    60,000 
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โครงการ    ฝึกอบรมการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     สพป.ขอนแก่น เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางพรรณรัตน์  คำหาญผล  เจ้าหน้าที่ 

2. นางสาวจรัสธรรม  เดชบุญ ผู้อำนวยการกลุ่ม 
3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์  รอง ผอ.สพป.  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  
 4  ธันวาคม  2560 

1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน   
(4) เป้าหมาย   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(5) ประเด็นยุทธศาสตร์   3) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(6) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ชาติ   การเสริมสร้างศักยภาพครู ยกระดับคุณภาพ

สถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ   จึงจำเป็นต้องฝึกอบรมครู 
และลูกจ้างประจำ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  ได้ฝึกวิธีการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ  ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  สามารถตรวจสอบข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิ์และประโยชน์ หลังจากท่ี
ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว  ด้วยตนเอง และลดเวลาการเดินทางมาติดต่อราชการ 

1.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
3)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น   1.1  การพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
-  เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก 

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

-  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  ได้ฝึกวิธีการยื่นขอรับ 
บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ  ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  สามารถ
ตรวจสอบข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิ์และประโยชน์ หลังจากท่ีได้เกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ด้วยตนเอง และลดเวลาการ
เดินทางมาติดต่อราชการ 

4) แผนย่อยของแผนแม่บท การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
- แนวทางการพัฒนา ฝึกอบรม ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ การยื่นขอรับเงิน 

บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ฝึกวิธีการยื่นขอรับ บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบข้อมูล เกี่ยวกับสิทธิ์และประโยชน์ หลังจากท่ีได้
เกษียณอายุราชการ ไปแล้ว ด้วยตนเอง และลดเวลาการเดินทางมาติดต่อราชการ 

- เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่ 
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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- การบรรลุเป้าหมาย สำนกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มี 
แผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยการพัฒนาครู ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ให้มีความเข้าใจ     
ในกระบวนการดำเนินยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ได้ถูกต้องตามระบบบำเหน็จบำนาญที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด สามารถตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์ประโยชน์ได้ด้วยตนเอง 

1.7 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2 ) ด้านการศึกษา 
1.8 แผนระดับท่ี 3 (ระบุชื่อ) 

3)  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1 หลักการและเหตุผล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

มีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2564 จำนวน 106 คน โดยกรมบัญชีกลาง  
ได้จัดทำระบบบำเหน็จบำนาญ ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และข้าราชการบำนาญสามารถตรวจสอบสิทธิ์และประโยชน์ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ลดภาระและเวลาในการ
เดินทางไปติดต่อราชการ เพื่อประโยชน์ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุ จึงได้จัดทำโครงการ     
นี้ขึ้น        

  2.2  วัตถุประสงค์ 
                                  1.  เพื่อให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2564 ได้ทราบ
วิธีการ แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และสามารถจัดซื้อจัดจ้างด้วย ยื่นขอรับเงิน
บำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ  ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ได้ถูกต้อง 
                               2. เพื่อให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2564 สามารถ
ตรวจสอบสิทธิ์และประโยชน์ ของตนเอง ผ่านระบบบำเหน็จ บำนาญ ของกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้อง
เดินทางมาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่   

  2.3  เป้าหมาย 
                                  1.  ข้าราชการครู ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2564  จำนวน  103  คน 
                                  2.  ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2564  จำนวน 3  คน 
                         2.4   ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                                 2.4.1  ผลผลิต (Output) 
                                           ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2564 ได้รับการ
ฝึกอบรมการดำเนินยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญการสรรหาผู้รับจ้าง  โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง  
                                2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                                           ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2564 ได้รับทราบ
สิทธิ์ประโยชน์ของข้าราชการบำนาญ สามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนเอง โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์     
ผ่านระบบบำนาญบำนาญของกรมบัญชีกลางได้ถูกต้อง  
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  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
   2.5.1   เชิงปริมาณ 

                                          ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2564 ได้รับการ
ฝึกอบรมการดำเนินยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญการสรรหาผู้รับจ้าง โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม 
                                        2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                                         ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2564 สามารถใช้
ระบบบำเหน็จบำนาญ ของกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์ ได้ด้วยตนเอง ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
ของผู้เข้ารับการอบรม 
                               2.6   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                                      ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2564 สามารถใช้ระบบ
บำเหน็จบำนาญ ของกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์ ได้ด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการ
ด้วยตนเอง 
                                 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                                     ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 
จำนวน  106 คน   
                                2.8   ระยะเวลาดำเนินการ      เดือน มิถุนายน –กรกฎาคม 2564 

แผนการปฏิบัติงาน 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/63 

 

ไตรมาสที่ 
2/64 

ไตรมาสที่
3/64 

ไตรมาสที่
4/64 

ค่าอาหารว่างอาหาร
กลางวัน 130 คน ๆ ละ 
150  บาท/วัน 
(150x150x1) 
ค่าวิทยากร จำนวน 
(300X8X5.5X2) 

  22,500 
 
 
 
26,400 

  

รวม   48,900  48,900 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
แผนงาน  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ (  /  )   (      )  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางพิลาวรรณ  พรมเท่า เจ้าหน้าที่ 
   2. นางรดา  ธรรมาภิสมัย  ผู้อำนวยการกลุ่ม 
   3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์  รอง ผอ.สพป. 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีภารกิจหลักในการกำหนดนโยบายแผนการ
พัฒนาการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนการประสานติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นการประชุมผู้เกี่ยวข้องยังมีความสำคัญเป็นการ
แจ้งข้อมูลทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขององค์กร เป้าหมาย กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการระดมสมองใน
การปฏิบัติงาน การตัดสินใจ เกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงได้จัดทำโครงkrsของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เพื่อให้องค์กรที่มีลักษณะเป็นทีมงานที่มีศักยภาพสูงสุด มีความตระหนัก
ความเข้าใจที่ชัดเจน ในการรับรู้ข่าวสาร การประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ในการประเมินความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) KRS ARS และมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (SO) : Standard 
Organization จะทำให้ได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ในการบริหารจัดการตลอดจนเป็นการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2             
ให้บรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จ 
 2. เพ่ือกำกับ ขับเคลื่อนเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 3. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับ        
การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) KRS ARS และมาตรฐานสำนักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษา (SO) : Standard Organization 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) 
               3.1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
               3.1.2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
               3.1.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/และผู้เกี่ยวข้อง 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
               3.2.1 ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ 
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
               3.2.2 ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีผลการประเมินความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา (KRS) มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)           
อยู่ในระดับคุณภาพและหรือดีเยี่ยม 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ/คณะทำงานรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
  - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
  - ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/และผู้เกี่ยวข้อง 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2    
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6. กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน   6,480   
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     
(ITA) จำนวน 1 ครั้ง      
-ค่าอาหารและอาหารว่าง 54 คน ๆละ 120 บาท     
                                             รวมเงิน  6,480   
                                          รวมทั้งสิ้น  6,480   
ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานตาม  6,480   
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 1 ครั้ง     
-ค่าอาหารและอาหารว่าง 54 คน ๆละ 120 บาท     
                                             รวมเงิน  6,480   
                                          รวมทั้งสิ้น  6,480   
ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการ  6,480   
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา (KRS) จำนวน 1 ครั้ง     
-ค่าอาหารและอาหารว่าง 54 คน ๆละ 120 บาท     
     
                                             รวมเงิน  6,480   
                                          รวมทั้งสิ้น  6,480   
ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการ  6,480   
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) จำนวน     
1 ครั้ง     
-ค่าอาหารและอาหารว่าง 54 คน ๆละ 120 บาท     
     
                                             รวมเงิน  6,480   
                                          รวมทั้งสิ้น  25,920   
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ชื่อโครงการ   การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงานและงบประมาณ  งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป  
สนองยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ            
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุเนตร์  ทองโพธิ์,นางรดา  ธรรมาภิสมัย,นางเพ็ญพักตร์  โคตรจันดี 
ลักษณะงาน/โครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลา   ปีงบประมาณ  2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 8 ให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยรัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน ระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัด   
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการบริจาคทรัพย์สิน และทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน  208 โรงเรียน  
ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อำเภอบ้านไผ่ อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท อำเภอเปือยน้อย อำเภอโคกโพธิ์ไชย     
และอำเภอบ้านแฮด ซึ่งโรงเรียนในสังกัดดังกล่าวมีอาคารเรียนชำรุด และขาดอุปกรณ์ทางการศึกษา เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้โรงเรียนในสังกัด มีการระดมทรัพยากรเพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกัน จึงจัดทำโครงการนี้ เพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่          
น่าเรียน                                 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือระดมทรัพยากรจากคณะครู  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชน  
จัดหาทุนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน  208  โรงเรียน            
ในรูปแบบผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 

2.2 เพ่ือให้นักเรียน คณะครู และประชาชนทั่วไปได้ใช้สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.3 เพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ              
                3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาครบทุกโรงเรียน  
                3.1.2 โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมและรายงานผลการระดมการศึกษาครบทุกโรงเรียน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม,มีสื่ออุปกรณ์เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนรู้,ได้รับ         
การสนับสนุนบุคลากรช่วยสอน 
                3.2.2 คณะครูและนักเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในจัดหา
งบประมาณสำหรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียน  
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4. วิธีดำเนินการ 
4.1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน,ประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอความคิดเห็น และขอรับการสนับสนุน 
4.2 จัดหาทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ขอรับบริจาคจากหน่วยงาน องค์กร ประชาชนทั่วไป            

ในรูปแบบการจัดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา    
4.3 ให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
4.4 โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการ 
4.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สรุปและประเมินผลโครงการ 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 1  ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564/ตลอดปีการศึกษา 
6. งบประมาณ 
                   -ประชุม 
          -จัดทำเกียรติบัตร  จำนวน  10,000  บาท                                                                     

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีงบประมาณในการพัฒนางานอย่างเพียงพอ 
          7.2 นักเรียนที่ขาดแคลนได้รับความช่วยเหลือตามต้องการและความจำเป็น 
          7.3 โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์ดีต่อกัน 
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ชื่อโครงการ   การแข่งขันกีฬา “สพป.ขอนแก่น เขต 2 สัมพันธ์” ปี 2564 
แผนงาน   ......................................................................................................................  
ลักษณะโครงการ  (........) ใหม่   (...../.....) ต่อเนือ่ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายธีระศักดิ์  คำดำ  เจ้าหน้าที่ 
    2. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน   ผู้อำนวยการกลุ่ม 
    3. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.  
ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม – กันยายน 2564 
สอดคล้องกับ 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
    ประเด็นที่ 13 การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  2. แผนปฏิรูปฯ ด้านการศกึษา ข้อ 12 ด้านการศึกษา 
    ข้อ 1 ระบบการศึกษาและเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ 
                     การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ข้อ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  4. นโยบายรัฐบาล  ข้อ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
  5. นโยบาย สพฐ.  ด้านที่ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 
                     และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี  

        มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
         ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง 

        ต่อบ้านเมือง 
  6. จุดเน้น สพท. พิเศษ  ข้อ 5 สร้างคนดี จิตอาสา ศาสตร์พระราชา ปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ  
                     ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  หน่วยงานกับบุคลากรเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ควบคู่กัน ถ้าองค์กรมีความเจริญก้าวหน้า ก็แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะของบุคลากรเป็นบุคลากรที่ได้พัฒนาแล้ว ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสนองเป้าหมาย หน่วยงานที่มีบุคลากร  
ที่มีประสิทธิภาพจะเป็นปึกแผ่นมั่นคง และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดเวลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2 เป็นสังคมหนึ่งที่สมาชิกทุกคนภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างมุ่งทำงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหลักร่วมกัน บุคลากรในหน่วยงานเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่นๆ เป็นอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรสามารถเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ จะทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มคน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้เน้นให้มี
การพัฒนาบุคลากรให้ครบทุกด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการผ่านกิจกรรม
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ต่าง ๆ ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อยู่ด้วยความเป็นสุข มีกำลังใจที่ จะ
ทำงานให้คุ้มค่าโดยจัดให้มีกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ขึ้น 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ ในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
การเชื่อมสัมพันธไมตรี ให้เกิดมิตรภาพความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน ที่จะส่งผล
ต่อการพัฒนางานด้านการศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น และทำให้มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน     
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์

  1.เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
  2.เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
  3.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2 เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.จัดการแข่งขันกีฬา  จำนวน 5 ชนิดกีฬา 
      1) ฟุตบอลชาย 
   2) วอลเลย์บอลหญิง 
   3) กีฬาเปตองคู่ผสม (ชาย 1 หญิง 2) 
   4) กีฬาพ้ืนเมือง (ชักกะเย่อ) (1 รายการ) 
  2.มีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
  - ทีมผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   -  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มี
ความสมัครสมานสามัคคี และมีสุขภาพพลานามัยที ่สมบูรณ์แข็งแรง ทำให้การประสานงานในหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  1.ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
  2.เกิดความสมัครสมานสามัคคี ระหว่าง ผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
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  3.ผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น    
เขต 2 เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  - ร้อยละของจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  - ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  
4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 - มีนาคม – กันยายน 2564 
5. สถานที่ดำเนินการ 
 - สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมาย
เหตุ 

ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563     
กิจกรรมที่ ...........................-
...................................... 

- - -  

รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2564     
กิจกรรมที่ ...........................-
...................................... 

- - -  

รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564     
กิจกรรมที่ ............................................................. - - -  
รวมเงิน -     
รวมทั้งสิ้น -     
ไตรมาศที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2564     
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬา “สพป.ขอนแก่น เขต 
2 สัมพันธ์” ปี 2564 

- 50,000 15,000  

รวมเงิน 65,000 บาท     
รวมทั้งสิ้น 65,000 บาท     

รวมงบประมาณที่ใช้ - 50,000 15,000  
*สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

  
 1. การบริหารโครงการและงบประมาณ 

การนำแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ไปสู่การปฏิบัติ นั้น 
จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ในสังกัด 
ที่จะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินแผนงาน โครงการภายใต้จุดเน้นยุทธศาสตร์ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่กำหนดไว้ มาดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กำหนด  และมีแนวทางสำคัญในการบริหารโครงการและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ดังนี้ 

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัด เพ่ือเป็นกลไกสำคัญในการ 
ดำเนินการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความ
รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน 
          2) ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการใช้แผนเป็นกรอบแนวทาง เครื่องมือในการบริหารจัดการการ พัฒนา
บุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3) ผู้บริหารดำเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนฯ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติ ได้รับ 

ทราบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดำเนินงานตาม
แผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
           4) หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณอย่างเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          5) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย ทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 

2. การติดตามและการประเมินโครงการ  
 ในการติดตามและประเมินผลโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
มีแนวทางและกระบวนสำคัญ ดังนี้ 
          1) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือติดตามประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบพื้นท่ีอำเภอ และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  

2) สร้างเครื่องมือการติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  
          3)  กำหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและการรายงานที่ชัดเจน 
          4)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ ตามปฏิทินที่กำหนด    
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3. การรายงานผลการประเมินโครงการ 
         1) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการประเมินโครงการ เป็นระยะๆ  
              2) พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค 
              3) มีระบบการกำกับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

  4) นำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานและผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและพัฒนา 

การจัดทำแผนในอนาคตให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น       

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
    1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย     

การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
     2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรอง 
และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
              3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือกำหนดกลยุทธ์ 
และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
              4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
              5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
              6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจำปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
พฤศจิกายน – ธันวาคม  2563 แจ้งแนวทางดำเนินการ/นโยบายแก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดทำแผนงานโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มกราคม  2564 แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้กลุ่มต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  

15 เมษายน 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
15 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 
15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 

 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยการ
ดำเนินงาน ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

 



281 
 

                                                                 
 

       คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
ที่ 339/2563 

   เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 
……………………….. 

 ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ               
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายและ      
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนเป้าหมาย 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย 
 

1. นายสุเนตร์  ทองโพธิ์             รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 2            ประธานคณะทำงาน 
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2           

2. นายอุดมพร  กันทะใจ           รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 2           รองประธานคณะทำงาน 
3. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 2       รองประธานคณะทำงาน 
4. นางรดา  ธรรมาภิสมัย           ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                   คณะทำงาน 

 5. นางพสชนันท์  เพียงพรวรรณ   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            คณะทำงาน 
6. นางธนพร  นฤนาทวัฒนา        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       

                 คณะทำงาน        
           7. นางสาวจรัสธรรม  เดชบุญ     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   คณะทำงาน 
 8. นางพรเพ็ญ  กรีเงิน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะทำงาน 

9. นางสาวนิตยา  ชัยสิทธิ ์          ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                    คณะทำงาน 
10. นายเทอดชัย  บัวผาย           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม                         
                                                การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     คณะทำงาน 

 11. นางสุภาวดี  สัตย์ซื่อ            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อำนวยการ    
                                                            กลุ่มส่งเสรมิการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา   คณะทำงาน 
           12. นายคณพศ  ศรีเสน            นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ       
                        กลุ่มกฎหมายและคดี     คณะทำงาน 
 13. นางนุจริน  โชติญาโน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ           คณะทำงาน 
 14. นางสาวปภาดา  สีแขไตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
 15. ว่าที่ร.ท.ประสงค์  พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          คณะทำงาน 
 16. นางสาวคุณาพร  วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          คณะทำงาน       
          /17. นางสาว...... 
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17. นางสาวทัศนา  ศรีภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          คณะทำงาน 
 18. นางสาวปรีดาวรรณ อ่อนนางใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          คณะทำงาน 
 19. นายธีระศักดิ์  คำดำ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ          คณะทำงาน 
 20. นางวิภาดา  ทองแสนคำ       ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน             คณะทำงานและเลขานุการ 

21. นางกวี  ดีเจริญ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 22. นางผ่องพรรณ เมืองประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

23. นางจิราพร  ศรสุรินทร์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 24. นางสิริพัชร  เข็มสันเทียะ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. กำหนดกรอบแนวทาง ทิศทางการดำเนินงาน การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด 
 2. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3. วิเคราะห์ พิจารณา กลั่นกรองโครงการและงบประมาณ ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับกับแนวทาง 
ยุทธศาสตร์ นโยบาย ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดลำดับความสำคัญ            
ตามความจำเป็นของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข         
 4. กำกับ ดูแลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง 
โปร่งใสและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันเวลาที่กำหนด 

5. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น  
การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น และศักยภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

                                                             
                                                         (นายสุเนตร์  ทองโพธิ์) 

    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
 

 1. นายสุเทพ  ปาลสาร                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 2. นางสาวดวงใจ  ถวิลไพร       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 3. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ทุกคน 
 4. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ทุกคน 
 

คณะทำงาน 
 

 1. นางวิภาดา  ทองแสนคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 2. นางกวี  ดีเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 3. นางผ่องพรรณ  เมืองประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 4. นางจิราพร  ศรสุรินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 5. นางสิริพัชร  เข็มสันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 6. นางภัทรินภร  การะเกษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
วิเคราะห์ข้อมูล/จัดทำรูปเล่ม 
 

 นางวิภาดา  ทองแสนคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางจิราพร  ศรสุรินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


