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ค าน า 
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ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562 – 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และนโยบาย
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ผู้อ านวยการกลมุ ศึกษานิเทศก และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
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ขับเคลื่อนนโยบายใหบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญ                   
กาวหนาสืบไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 
สถานที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6  ต าบลนากลาง        
อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู  39170 
 โทรศัพท์     0-4235-9564-7    โทรสาร       0-4235-9563 
 Website     www.nb2.go.th facebook    สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  
 

อาณาเขต  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงพื้นที่บริการและโรงเรียนในสังกัด 
 

ข้อมูลทั่วไป 

 

http://www.nb2.go.th/
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน  
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการศึกษา  จ านวน  9  กลุ่ม / 1 หน่วย  ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มนโยบายและแผน 
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือรองรับ 

การบริหารจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนโดยให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันรวมกันเป็นกลุ่มเครือข่ายเพ่ือบริหาร
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  แบ่งเป็น  12  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
1 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 1 6 1 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
   2 บ้านหนองแสง 
   3 บ้านยางชุม 
   4 บ้านหนองแวงค า 
   5 บ้านนาสมใจ 
   6 บ้านขอบเหล็ก 

2 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 2 9 1 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 
   2 นครชัยประชาสรรค์ 
   3 บ้านหนองบัวค าแสน 
   4 กุดแห่วิทยา 
   5 บ้านป่าแดงงาม 

การบริหารงานระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

การบริหารงานระดับโรงเรียน 
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ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
   6 บ้านสนามชัย 
        7 บ้านหนองเอ่ียน 
   8 บ้านหนองด่าน 
   9 บ้านโป่งแคศรีถาวร 
3 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 3 10 1 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 
   2 บ้านท่าอุทัย 
   3 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
   4 บ้านหนองด้วงวังประทุม 
   5 บ้านโนนเมือง 
   6 บ้านภูพระโนนผักหวาน 

   7 บ้านโนนม่วง 
   8 บ้านโนนไหมโนนศิลา 
   9 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
   10 ซ าขอนแก่นวิทย์ 
4 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 4 8 1 บ้านฝั่งแดง 
   2 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 
   3 บ้านก่าน 
   4 บ้านโนนตาล 
   5 บ้านนาหนองทุ่ม 
   6 บ้านซ าเสี้ยว 
   7 บ้านเอื้องไร่โนนสาวิทยา 
   8 บ้านโนนงาม 
5 ศูนย์เครือข่ายนากลาง 5 9 1 บ้านกุดดินจี่ 
   2 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 
   3 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
   4 บ้านอาบช้าง 
   5 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 
   6 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
   7 ห้วยหานประชาสรรค์ 
   8 ดงสวรรค์วิทยา 
   9 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 
6 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 1 9 1 อนุบาลสุวรรณคูหา 
   2 บ้านโนนสมบูรณ์ 
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ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
   3 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 
   4 นาโกทรายทองวิทยาคม 
   5 บ้านหนองเหลืองขามนคร 
   6 บ้านกุดผึ้ง 
   7 ยูงทองวิทยา 
   8 บ้านโนนป่าหว้านเซียงฮาย 
   9 บ้านนาไก่นาค าน้อยวิทยา 

 
ทยา 

7 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 2 9 1 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 
   2 บ้านนาด่าน 
   3 บ้านกุดฮู 
   4 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 
   5 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
   6 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 
   7 บ้านวิจิตรพัฒนา 
   8 บ้านโนนส าราญ 
   9 โนนงามวิทยา 
8 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 3 11 1 บ้านโคกทุ่งน้อย 
   2 โนนปอแดงวิทยา 
   3 บ้านนาโมง 
   4 บ้านต้อง 
   5 โนนมะคา่พรมนุสรณ์ราษฎร์บ ารุง 
   6 โนนอุดมศึกษา 
   7 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 
   8 บ้านบุญทัน 
   9 บ้านคลองเจริญ 
   10 บ้านโคกนกสาริกา 
   11 บ้านต่างแคน 
9 ศูนย์เครือข่ายสุวรรณคูหา 4 8 1 บ้านผาซ่อนโชคชัย 
   2 บ้านดงมะไฟ 
   3 บ้านนาไร่ 
   4 บ้านวังหินซา 
   5 บ้านโนนสง่าราษฎร์บ ารุง 
   6 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
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ที ่ ศูนย์เครือข่าย จ านวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
   7 บ้านนาสี 
   8 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา สาขาซ าภูทอง 

10 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 1 9 1 บ้านนากลาง 
   2 เทพคีรีพิทยาคม 
   3 บ้านโคกนาเหล่า 
   4 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 
   5 บ้านนาสมนึก 
   6 ชุมชนโปร่งวังม่วง 
   7 บ้านโคกกะทอ 
   8 บ้านภูเขาวง 
   9 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 

11 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 2 7 1 บ้านไทยนิยม 
   2 บ้านผาวัง 
   3 บ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง 
   4 บ้านวังส าราญ 
   5 บ้านนาสุรินทร์ 
   6 บ้านโคกสง่า 
   7 บ้านนาเจริญ 

12 ศูนย์เครือข่ายนาวัง 3 8 1 บ้านโคกหนองบัว 
   2 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 
   3 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 
   4 บ้านหนองค้อ 
   5 บ้านนาแก 
   6 บ้านนาส้มโฮง 
   7 บ้านนาซ าจวงดอนมะค่าวิทย์ 
   8 บ้านผาเวียง 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนกรายอ าเภอ 
ที ่ อ าเภอ จ านวน(โรง) 
1 นากลาง 42 
2 สุวรรณคูหา 37 
3 นาวัง 24 
 รวมทั้งสิ้น 103 

             ที่มา : ข้อมูล ณ  วันท่ี 10  สิงหาคม  2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสาร     

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ประเภทโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนโรงเรียน  (โรง) 
ประถมศึกษา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 70 
ขยายโอกาส อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 33 

รวมจ านวนโรงเรียน 103 
                   ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันท่ี 10 สิงหาคม  2563 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด  

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน (โรง) 
ขนาดที่ 1 น้อยกว่า 20 คน 1 

21-40 คน 8 
41-60 คน 7 
61-80 คน 13 
81-100 คน 12 
101-120 คน 3 

รวมขนาดที่ 1 44 
ขนาดที่ 2 121-200 คน 30 
ขนาดที่ 3 201-300 คน 16 
ขนาดที่ 4 301-499 คน 9 
ขนาดที่ 5 500-1,499 คน 4 

รวมจ านวนโรงเรียน 103 
                  ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันท่ี 10 สิงหาคม  2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร                                

 

 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
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ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น  

ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
อนุบาล 1   55 

 
62 117 

 อนุบาล 2 792 733 1,525 
อนุบาล 3 851 793 1,644 

รวมก่อนประถมฯ 1,698 1,588 3,286 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 903 897 1,800 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,038 984 2,022 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,030 979 2,009 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,016 913 1,929 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,000 945 1,945 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,032 1,005 2,037 

รวมประถมฯ 6,019 5,723 11,742 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 449 392 841 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 436 383 819 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 398 362 760 

รวมมัธยมฯ 1,283 1,137 2,420 
รวมทั้งสิ้น 9,000 8,448 17,448 

               ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันท่ี 10 สิงหาคม  2563 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร   
ตารางท่ี 6  แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากร 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 95 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 7 
3 ครูผู้สอน 971 
4 พนักงานราชการ 91 
5 กลุ่มลูกจ้าง      -  ธุรการโรงเรียน 102 
                     -  ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 14 
                    -  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 38 
                    -  ครูวิกฤต 10 
                    -  นักการภารโรง 39 
6 นักการภารโรง(ลูกจ้างประจ า) 29 
7 ครูช่วยสอน (ลูกจ้างประจ า) 1 

รวม 1,397 
                                                                                                              ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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ตารางท่ี 7  แสดงข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต  2   

ที ่ ต าแหน่ง กรอบอัตราก าลัง จ านวนที่มีอยู่ - ขาด/+ เกิน 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1 - 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 3 - 
3 ศึกษานิเทศก์ 19 14 -5 
4 บุคลากรทางการศึกษา 46 29 -17 
5 ลูกจ้างประจ า 4 4 - 
6 พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาโรงเรียน) 1 1 - 
7 ลูกจ้างชั่วคราว 17 17 - 
8 ยาม 2 2 - 
9 พนักงานท าความสะอาด 1 1 - 

รวม 94 72 -22 
                                                                                                             ที่มา : กลุม่บริหารงานบุคคล 

ตารางที่ 8  แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา  
2561 และ 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

2561 2562 ผลต่าง 
1.  ด้านภาษา 43.85 39.84  -4.01 
2.  ด้านค านวณ 33.23 43.22  +9.99 
รวมทั้ง 2 ด้าน 38.54 41.53  +2.99 
                                                                             ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

ตารางท่ี 9  แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา                  
ปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ป.6 ค่าเฉลี่ยร้อยละ ม.3 
2561 2562 ผลต่าง 2561 2562 ผลต่าง 

1.  ภาษาไทย 50.22 49.07 -1.15 46.03 50.43 +4.40 
2.  คณิตศาสตร์ 31.53 32.90 +1.37 23.72 21.46 -2.26 
3.  วิทยาศาสตร์ 36.65 35.55 -1.10 32.46 29.03 -3.43 
4.  ภาษาอังกฤษ 30.52 34.42 +3.90 25.27 27.97 +2.70 
รวม 37.23 37.99 +0.76 31.87 32.22 +0.35 
                                                                            ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 

    ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ตารางท่ี 11 ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2563 

                                                                                                ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านการประเมิน ปีการศึกษา/ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลต่าง 

2561 2562 

1. อ่านออกเสียง 61.74 67.45  +5.71 

2. อ่านรู้เร่ือง 66.17 69.52  +3.35 

รวมเฉลี่ย  63.96 68.49 +4.53 
 

อ าเภอ โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ครูและบุคลากร 
นากลาง 19 1,270 142 108 
สุวรรณคูหา 14 992 118 69 
นาวัง 11 669 88 96 

รวม 44 2,931 348 273 
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ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   1) มีความรู้ความเขา้ใจต่อชาติบ้านเมือง 

2) ยึดมั่นในศาสนา 
   3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
   1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
   2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
   4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แกบ่า้นเมือง 
3. มีงานท า – มีอาชีพ 
   1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุง่ให้เด็กและ

เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
   2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมี

งานท าในที่สุด 
   3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานท าจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
4. เป็นพลเมืองดี  
   1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
   2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหนา้ที่เป็น

พลเมืองดี 
   3) การเปน็พลเมืองดีคือ“เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ตอ้งท า” เช่น งานอาสาสมัครงาน

บ าเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 
 
 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 เป้าหมายประเทศไทยในอนาคต ปี 2580 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม               
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปา้หมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท า
ขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 -2565 กับแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
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1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน ์คือ
การสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษมีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครูการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาต่าง ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้าน
วิชาการ ทักษะอาชีพทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้าง

ความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
การสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ 
รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการ

พัฒนาการศึกษาและแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัด
การศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี  
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่า 

งสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึงบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานและแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้
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เป็นผู้เสพรายใหม่พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติดสร้าง
และพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี สู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
กลุ่มเปา้หมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย มีความมั่นคงในระยะยาวต่อไป 

แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21

สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดี
ขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน ทุกระดับและ
ทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืนที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโค
เซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศการยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับต าบล 

1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนาโรงเรียนให้มี

คุณภาพ 
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 

21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและ
ทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
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ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืนที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียน
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน 
บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน 
ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 

เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ

เป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและ
ทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21 การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี และกีฬาการพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น 
(หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 

1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
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เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 
เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ

มากขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ

เป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่การด าเนิน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 

รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กท่ีประสบปัญหาขาด
แคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท าการขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียน

กลุ่มเปา้หมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
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แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ 

เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ                         
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ  ในศนูย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

1.4 ประเด็นความม่ันคง 
1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกิดความ

สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กท่ีติดยา
เสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 

1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพัฒนา
กระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับ
สนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมายของแผนย่อย 
1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา

ประเทศการบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา และ
แผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่
ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
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เยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายา
เสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงต่อไป 

1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 

1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็น
พลเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ง
ด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกท้ังสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการ

เรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนา
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นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เป้าหมาย 
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความ
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อน

ประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนใน
ระดับก่อนประถมศึกษา 

2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.2.1 ประเด็น 
1) การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ 
2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพ

อย่างเร่งด่วน 
2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมาย 
กิจกรรม 
1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษา

พิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาสได้รับ

การศึกษา 
3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน
พ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
2.3.1 ประเด็น การพัฒนาวิชาชีพครู 
2.3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2.4.1 ประเด็น 
1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็น

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนและประชาชน

ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพใน
การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนา
ของประเทศ 

3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
ปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
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4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือส่งเสริม

การจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) 

3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 
3.1.1 ประเดน็การเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ              

มิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
4.1วัตถุประสงค์ 
ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดีมีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ที่ 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง
ได้ 

ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ               
ฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

ที่ 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
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4.2 เป้าหมายรวม 
ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 

ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15  

ที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 
2563เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้อง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
อาเซียนสูงขึ้น 

ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
มากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการ
ด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคมเพ่ิมข้ึน 
4.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ

เพ่ิมข้ึน 
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4.3.3 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่1ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อ และการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า
เขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ 
ดนตรี และกีฬาพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น 
(หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่1เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มรีายได้ต่ าสุดให้

สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน                
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย โดยการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงใน
ถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 

4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และขีดความสามารถใน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกปอ้งและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ

ประเทศ 
4.6.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่ง

สถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพระราชด าริ รวมถึงปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทย                 

ไม่โกง 
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 



 

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  28 
 

5.1.3 ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียนนักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อสถาบันของรัฐ
ในทุกระดับชั้น 

5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่และเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นท่ี รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 

5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพ

ติดเพ่ือปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้างความม่ันคง

ของชาติจากภัยการทุจริต 
5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่

เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนชีี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต

แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบาบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลงเป้าหมาย 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
 1. ด้านผู้เรียน (Learner Aspiration) 
 2. ด้านการจัดการศึกษา (Aspiration) 
เป้าหมายของการจัดการศึกษาก าหนดไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง(Access) 
 2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
(Equity) 
 3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
(Quality) 
 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย(Efficiency) 

5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy) 

 
 
 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
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ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 นโยบายด้านการศึกษาก าหนดไว้ในนโยบายที่ 8 ดังนี้ 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถงึเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม 

ศักยภาพเพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัวเพ่ือ                 
ส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพ      
ของครอบครัวและพ้ืนที่เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู                
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ให้สามารถจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

8.1.2 ส่งเสริมการพฒันาเด็กปฐมวัยโดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ 

ศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยมีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนและปรับระบบดึงดูดการคัดเลือกการผลิตและพัฒนาครู
ทีน่ าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัยกระตุ้นและ
สร้างแรงบันดาลใจเปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับ
หลักการทางวิชาการ 

8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน 
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการและตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตก่อน
เขา้สู่ตลาดแรงงาน 

8.3 พัฒนาอาชีวะพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ 
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่มี
ทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหารวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมซึ่งต้อง
ครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอตุสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมและเตรียมการส าหรับ

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาของรัฐบาล 
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ผลิตก าลังคนในสาขาทีข่าดแคลนเพื่อรองรับอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตรวมทัง้เร่งรัดและขยายผลระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพการยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

8.4 ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมท างานกบัคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยเพ่ือกลับมา
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กรซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศโดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการ
ดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขา อุตสาหกรรม
เป้าหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกันหรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจดัความเหลื่อมล้ าและความยากจนยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าสร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
ระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรทั้งระบบ
ยาวัคซีนเวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้าง 
ความได้เปรียบในการแข่งขันสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นเลิ ศของประเทศใน
อนาคตโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจก าหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคการศึกษาชุมชนและภาคเอกชนในทุก
สาขาการผลิตและบริการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง
รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ 
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนาให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศเพ่ือสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวท  ีการค้าโลกส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิดและมีการบูรณาการการท างานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมือ
อาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัยสู่การเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ 

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด 
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การศึกษาในทุกระดบับนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับและสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนคืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นรวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัยตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้
ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตและส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูง
วัย 

8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษาโดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษา 
กับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา
จัดระบบโรงเรียน พ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมให้ภาคเอกชนชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่
สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษาโดยการ
ปรับโครงสร้างหนี้กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยโดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัยอาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพโดยมี
กลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจนส่งเสริมเยาวชนที่มี
ศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานการจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้องโดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนใน 
ชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมการมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมเข้าไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสาธารณะรวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตรระยะ 
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สั้นตามความสนใจพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และ
ชุมชนเป็นหลักพร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซ่ึงเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของ
วิชาเรียนเพือ่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือท างานไปพร้อมกันหรือเลือกเรียน
เฉพาะหลักสูตรที่สนใจเพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
การศึกษาและการด ารงชีวิต 
นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษา ข้อที่ 7  
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน
คอมพิวเตอร์(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบลส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆเพ่ือแบ่งปันความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่ และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์
ของคนไทยเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไชเบอร์ และสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
 
 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมาตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึง
ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพทุกมิติ โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้  
  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ               
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนีย้ังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
นโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง            

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
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มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัด
การท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ือประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน / 
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งกระบวนการ
จัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
  3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
  -  จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
  - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
  -  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning ) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่าน
การลงมื้อปฏิบัติ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
  -  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
     1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  -  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All )  
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  -  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ
สังคมสูงวัย กลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนโรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับต าบล 
  -  ส่งเสริมโอกาสเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จักหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  -  พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 
  -  พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 
เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
  -  พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทัว่ประเทศ   

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   - การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนใน
พ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการ
สื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลุกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
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  4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
    - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
    - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
     - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได้ 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
     - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานโดยค านึงถึง 
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาโดยรวม 
     - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big  Data) 
     - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ 
     - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
     - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
     - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
  การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้                   
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด
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อบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมี
ความซ้ าซ้อน 
  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานิการตามล าดับโดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทราบตามล าดับ 
  3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือขัดข้องในการปฏิบัติงานให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
  อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 
 
 

วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แผนปฏิบัติราชการ  
1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
1.1 เป้าหมาย  

ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้ารว่มกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ  

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
1.3 แนวทางการพัฒนา  

1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก ของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษา การพฒันาทักษะ 

การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง ในการด าเนิน

ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
2.1 เป้าหมาย  

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์  

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท  

 



 

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  39 
 

2.3 แนวทางการพัฒนา  
2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา

ประเทศ  
2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลย ีองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.1 เป้าหมาย  

3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคล ากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 รอ้ยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  
ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและความสามารถ 

(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี

ขึ้นไป  
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู  
ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา

และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม  

ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมขึ้น  
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ตัวชี้วัดที่ 11 รอ้ยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ 
เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21  

ตัวชี้วัดที่ 12 รอ้ยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
3.3 แนวทางการพัฒนา  

3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET PISA 
พัฒนาวิทยาศาสตร์)  

3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ ตาม
พหุปัญญา  

3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ คุณภาพ 
การนิเทศติดตาม)  

3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 

3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบการศึกษา 
การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
4.1 เป้าหมาย  

ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เทา่เทียม และมีคุณภาพ 
4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ  
- ระดับปฐมวัย  
- ระดับประถมศึกษา  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- ระดับมัธยมศึกษาตอน 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น  
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนา การจัดการศึกษาตาม
บริบท  

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
4.3 แนวทางการพัฒนา  

4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเทา่เทียมและเสมอภาค  
4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปพ. 3  
5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.1 เป้าหมาย  

สถานศึกษาจัดการศกึษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู ้ความเข้าใจ ความตระหนัก ในการ 
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
5.3 แนวทางการพัฒนา  

สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
6.1 เป้าหมาย  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัดที่ 2 โครงการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต  
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความคล่องตัว

ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
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6.3 แนวทางการพัฒนา  
6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศกึษา 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ  
6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ  
6.3.4 พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน เพ่ือให้

สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2565) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ที่มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
"การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

 1. ด้านความปลอดภัย 
     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 2. ด้านโอกาส 
     2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
     2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี

คุณภาพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง ร่วมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง           
เท่าเทียมกัน 

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ

โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

     3.3 ปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ              
จัดกระบวนการการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 

     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

     4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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วิสัยทัศน์ 
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยสู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. เสริมสร้างการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาค 
2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย   

          3. ผู้เรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ 

คนไทย 12 ประการ 
          5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

2. จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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ประเด็นกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
         ประเด็นที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์
พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวิติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
         ประเด็นที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 1. ปลูกฝัง และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสามนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงใน
รปูแบบต่างๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
         ประเด็นที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร                
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
 1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  ท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
         ประเด็นที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 1. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
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 4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 
 6. ส่งเสริมทักษะการคิดค านวณ และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 7. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 8. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 10. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ 
 11. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข้ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
         ประเด็นที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

1. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Program for International Student 
Assessment) 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา(Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
          ประเด็นที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1. ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 2. ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการ
วิจัยในชั้นเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          ประเด็นที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ทั้งระบบเชื่อมโยงกับ
การเลื่อนวิทยาฐานะ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 2. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแผน
อัตราก าลัง การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง               
และเท่าเทียม 

          ประเด็นที่ 1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณุภาพ 

 1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ 
และเสมอภาค 

 2. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

         ประเด็นที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น
เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี เลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : 
DLIT) การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ประเด็นที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. แนวคดิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมสร้างส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาทุกระดับ 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝัง ความมีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

3. พัฒนาครูผู้สอนในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

4. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและการจัดการในสถานศึกษาท่ีสร้างจิตส านึกสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้เรียนและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

5. พัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง ๆ ที่สร้างจิตส านึกความตระหนักและพฤติกรรมที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
7.ส่งเสริมการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
         ประเด็นที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 1. พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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  2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม ก ากับ 
ติดตามอย่างเป็นระบบ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีติจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงกันได้ 
4. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย 

เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
         ประเด็นที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน                
ขนาดเล็ก 
         ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ             
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ล าดับที ่ รายการ 
แหล่งของงบประมาณ 
สพป. สพฐ. 

  หมวด ก งบประจ า 3,500,000.00 - 
1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3,500,000.00 - 
  หมวด ข งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ นโยบาย 2,187,910.00 545,000.00 

 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 116,100.00 0 

1 โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย 56,400.00 - 
2 โครงการ อบรมผู้ก ากับลูกเสือ 59,700.00 - 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

960,630.00 0 

1 โครงการ วิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ด้านการจัด
ประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กปฐมวัยสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้แอพพลิเคชั่น
ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน 

14,000.00 - 

2 โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบ Active Learning ด้วยการ
จัดประสบการณ์ตามแนวไฮสโคป 

 42,700.00 - 

3 โครงการ ขับเคลื่อนห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 : โครงการนวัตกรรมเพ่ือ
ชุมชน 

17,040.00 - 

4 โครงการ ขยายผลห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
3R X 8C 

138,000.00 - 

5 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ A-Math   68,360.00 - 
6 โครงการ ขยายผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยการ

เปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบฯ PBL และ PLC 
65,400.00 - 

7 โครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  SchoolMIS 

18,000.00 - 

8 โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 173,480.00 - 
9 โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 378,270.00 - 
10 โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ 

และการมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยการขายออนไลน์ ของโรงเรียนขยาย
โอกาส และโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษา ด้านทักษะอาชีพแก่นักเรียน  

45,380.00 - 
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ล าดับที ่ รายการ 
แหล่งของงบประมาณ 
สพป. สพฐ. 

 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 313,220.00 0 

1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

89,700.00 - 

2 โครงการ พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครู
ผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

76,200.00 - 

3 โครงการ  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปี 
2564 

21,100.00 - 

4 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกส าหรับครูพ่ีเลี้ยงใน
สถานศึกษา 

19,700.00 - 

5 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   

26,800.00 - 

6 โครงการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 6,800.00 - 
7 โครงการ ประชุมบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหาร

จัดการ 
33,420.00 - 

8 โครงการ สอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 

39,500.00 - 

 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

156,800.00 5,000.00 

1 โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 19,900.00 - 
2 โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี DLIT (GBL : 

Game-based Learning) 25,900.00 

- 

3 โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 53,600.00 - 
4 โครงการ พัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน

ศิลปะ(ค่ายศิลป์สร้างสรรค์) 
57,400.00 - 

5 โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต 

 

- 5,000.00 

 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

56,320.00 0 

1 โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 24,000.00 - 
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ล าดับที ่ รายการ 
แหล่งของงบประมาณ 
สพป. สพฐ. 

2 โครงการ คุณธรรมน าใจ ห่วงใยในชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 32,320.00 - 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 
408,540.00 540,000.00 

1 โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการศึกษาในสังกัด 

29,400.00 - 

2 โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
(DMC) 

25,920.00 - 

3 โครงการ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ 2564 60,220.00 - 
4 โครงการ พัฒนางานตรวจสอบภายในและพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ สพท./

โรงเรียน 
42,000.00 - 

5 โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 76,400.00 - 
6 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 27,200.00 - 
7 โครงการ พัฒนากระบวนการนิเทศออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น 6,300.00 - 
8 โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 49,500.00 - 
9 โครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
91,600.00 - 

10 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 

- 540,000.00 

11 โครงการ ประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนา
การศึกษาต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะเวลา 
1 ปี โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา(Evaluation Team) ครั้งที่ 2 

77,300.00 - 

12 โครงการ ส านักงานน่าอยู่ 99,000.00 - 

  รวมทั้งสิ้น หมวด ก+ข 5,687,910 545,000.00 
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หมวด ก งบประจ า 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ชื่อ-สกุล    กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทรสาร  042-359563 ต่อ 21  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561-
2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ 
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 1 บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทุกภาคส่วน
ทุกระดับ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ในระดับดีมากข้ึนไป 
แนวทางการด าเนินการ ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 1 ทุกกลุ่มงานใช้แผนในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของภาคี 
เครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ อย่างเข้มแข็ง สร้างสรรค์  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจใน
การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตามให้การด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารจัด
การศึกษามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2.2 วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณงบประจ า เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลัก                
ธรรมาภิบาล 

2.2.2 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย และภารกจิด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  
2.3 เป้าหมาย  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มารับบริการทุกคน 
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2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มารับบริการ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและ
ภารกิจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มารับบริการทุกคนสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันภายใต้บริบทของเขตพ้ืนที่ 
  2) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเสร็จ (KPLS) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละของงบประมาณตามรายการสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณตามรายการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 สามารถบริหารจัดการ
และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลส าเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด  
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2563  – กันยายน  2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 3,500,000 บาท 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 40,000.00    40,000.00 
2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ(ก.ต.ป.น.)  25,000.00   25,000.00 
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  200,000.00   200,000.00 
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  330,000.00   330,000.00 
5 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร   320,000.00  320,000.00 
6 ค่าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  4,800.00   4,800.00 
7 ค่าเช่าครุภัณฑ์   204,000.00  204,000.00 
8 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   80,000.00  80,000.00 
9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ/์บ ารุงรักษา   80,000.00  80,000.00 
10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/   100,000.00  100,000.00 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

บ ารุงรักษา 

11 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงาน(ต่ า
กว่าปริญญาตรี)  

972,000.00   972,000.00 

12 ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์   200,000.00  200,000.00 
13 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   200,000.00  200,000.00 
14 ค่าไฟฟ้า    680,000.00 680,000.00 
15 ค่าประปา    5,000.00 5,000.00 
16 ค่าโทรศัพท์     19,200.00 19,200.00 
17 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข    40,000.00 40,000.00 
 รวมทั้งสิ้น 40,000 1,531,800 1,184,000 744,200 3,500,000 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ที ่
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที ่
2/2563 

ไตรมาสที ่
3/2563 

ไตรมาสที ่
4/2563 

1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา - - - 40,000 40,000 
2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ(ก.ต.ป.น.) 12,500 - 12,500 - 25,000 
3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 82,500 82,500 82,500 82,500 330,000 
5 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 80,000 80,000 80,000 80,000 320,000 
6 ค่าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - - - 4,800 4,800 
7 ค่าเช่าครุภัณฑ์ 51,000 51,000 51,000 51,000 204,000 
8 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง - - 80,000 - 80,000 
9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ/์บ ารุงรักษา 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 
10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บ ารุงรักษา 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 
11 ค่าจ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงาน(ต่ ากว่าปริญญาตรี) 243,000 243,000 243,000 243,000 972,000 
12 ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์ 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 
13 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 
14 ค่าไฟฟ้า 170,000 170,000 170,000 170,000 680,000 
15 ค่าประปา 1,250 1,250 1,250 1,250 5,000 
16 ค่าโทรศัพท์  4,800 4,800 4,800 4,800 19,200 
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ที ่
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที ่
2/2563 

ไตรมาสที ่
3/2563 

ไตรมาสที ่
4/2563 

17 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 
 รวมทั้งสิ้น 850,050 837,550 930,050 882,350 3,500,000 

 
หมวด ข  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ นโยบาย 
 
 

1. โครงการ  สถานศึกษาปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ชื่อ-สกุล     นายไพลวัน เรืองฤทธิ์    โทรศัพท์  082-8504909 โทรสาร  042-359563 E-mail – 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
นโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  1. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 2. พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
2559 3. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านความปลอดภัย องค์กรปลอดภัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจแก้ผู้เรียนถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านความปลอดภัย ปลูกจิตส านึกสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างความ ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตและความ
ปลอดภัยของเด็กแลเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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เกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน มีค่านิยมแบบบริโภคนิยมอย่างฟุ่มเฟือยการ
ทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม รวมทั้ง การจมน้ าเสียชีวิต และการประสบอุบัติเหตุ
จากการเดินทางของเด็กและเยาวชนฯลฯ และอีกปัญหาหนึ่งที่มีแนวโน้มรุนแรงและหนักมากจนน่าวิตก คือ การ
ติดยาเสพติด สื่อไซเบอร์ ภัยคุกคาม จนท าให้เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งขาดภูมิคุ้มกันและการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม น าไปสู่ปัญหาต่างๆ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
จัดกิจกรรมโครงการอบรมสถานศึกษาปลอดภัยขึ้น 
2.2 วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพ่ือให้มีรูปแบบและแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย
และด้านปัญหาสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจมีส่วนร่วมและการยึด
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นส าคัญ 

2.2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อมสามารถ
ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมท่ีจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2.3 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ               
โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

2.2.4 เพ่ือสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้และความ
เข้าใจแก่ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 165 คน 

2.3.2 ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 33 คน 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถน า 
ความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามี
ความปลอดภัย และมีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) โรงเรียนในสังกัดมีการจดัระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของ 

ครู ผู้ปกครอง เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) โรงเรียนในสังกัดมีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเสร็จ (KPLS) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมรีูปแบบและแนวทางการรักษาความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุ ด้าน 
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อุบัติภัยและด้านปัญหาสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจมีส่วนร่วมและการยึด
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นส าคัญ 

2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
โดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1) มีรูปแบบและแนวทางการรักษาความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัยและด้านปัญหา 

สังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจมีส่วนร่วมและการยึดประโยชน์สูงสุดของ
นักเรียนเป็นส าคัญ 

2) โรงเรียนมีการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งโดยการมี 
ส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) นักเรียนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยนักเรียน 
จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 2.6.1 โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถน าความรู้ไปใช้              
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษามีความเข้มแข็ง 

2.6.2 โรงเรียนมกีารจัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  โรงเรียนในสังกัด 103 โรง  
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2563  – กันยายน  2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 56,400 บาท 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 
 
 
2 
 
 
 

ประชุมคณะท างานและวิทยากร  
- ค่าอาหาร (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาทx 2 
มื้อ) 
ด าเนินการอบรมสถานศึกษาปลอดภัย  
-ค่าอาหาร  (220 คนx80 บาทx1 มื้อ) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (220คนx30 บาทx 2 มื้อ) 
-ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
600 
800 

 
17,600 
13,200 

 
 

 
 
 
 
 
 

17,000 
 

 
600 
800 

 
17,600 
13,200 
17,000 
7,200 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
3 

-ค่าวิทยากร  
สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
         รวมทั้งสิ้น 7,200 32,200 17,000 56,400 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ที ่
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที ่
2/2563 

ไตรมาสที ่
3/2563 

ไตรมาสที ่
4/2563 

1 
2 
3 

ประชุมคณะท างานและวิทยากร  
การด าเนินการอบรมสถานศึกษาปลอดภัย 
สรุปรายงาน 

- 
- 
- 

1,400 
55,000 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,400 
55,000 
- 

       รวมทั้งสิ้น - 56,400 - - 56,400 
 
2. โครงการ ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ชื่อ-สกุล   นายไพลวัน เรืองฤทธิ์  โทรศัพท์ 082-8504909  โทรสาร 042-359563 E-mail – 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพของการศึกษา  
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ การสร้างเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ทันสมัย                       
มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ(id plan ,plc 
,lockbook) เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

กระบวนการลูกเสือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญในโรงเรียน อันเป็นส่วนหนึ่งของวิชา กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การฝึกทบทวนวิชาผู้ก ากับลูกเสือ จะท าให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และน ามาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขึ้น 
2.2 วัตถุประสงค์  

2.2.1 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ มีทักษะการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตลอดจนการมี
ระเบียบ วินัย และยึดหมั่นในหลักคุณธรรมโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ 

2.2.2 เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.2.3 เพ่ือน ากิจกรรมลูกเสือไปใช้บูรณาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

2.3 เป้าหมาย  ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  102 คน 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ผู้ก ากับลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถ 
น าความรู้ไปใช้ ในกองลูกเสือโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง                 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสามารถน า 

ความรู้ไปใช้ ในกองลูกเสือโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
มีความเข้มแข็ง                 

2) โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตาม 
กลุ่มสาระต่างๆ 
  3) นักเรียนทุกคนมีความรัก และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเสร็จ (KPLS) 

2.5.1 เชิงปริมาณ   
1) ร้อยละ 100 ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ ในกองลูกเสือโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง                 

2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความตระหนักยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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2.5.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญสามารถน าความรู้ไปใช้ ในกองลูกเสือโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ 

ปลูกฝังด้านระเบียบ วินัย ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
มีความเข้มแข็ง 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนสามารถน ากิจกรรมลูกเสือไปจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนน าใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสามารถแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 59,700 บาท 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 
2 
 

 
3 

 

ประชุมคณะท างานและวิทยากร  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 30 บาท x 1 มื้อ 
การเตรียมฐานกิจกรรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 30 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน  30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 
ด าเนินการฝึกอบรม/ทบทวน (1 วัน) 
- ค่าอาหาร  140 คน x 80 บาทx1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 140 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าวัสดุ  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 

 
900 

 
1,800 
2,400 

 
11,200 
8,400 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17,000 
 

 
900 
 
1,800 
2,400 
 
11,200 
8,400 
17,000 
18,000 

         รวมทั้งสิ้น 18,000 24,700 17,000 59,700 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ที ่
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที ่
2/2563 

ไตรมาสที ่
3/2563 

ไตรมาสที ่ 
4/2563 

1 
2 
3 

ประชุมคณะท างานและวิทยากร  
การเตรียมฐานกิจกรรม 
การด าเนินการฝึกอบรมทบทวน

- 
- 
- 

900 
4,200 
54,500 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

900 
4,200 
54,600 
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ที ่
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที ่
2/2563 

ไตรมาสที ่
3/2563 

ไตรมาสที ่ 
4/2563 

 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ     
         รวมทั้งสิ้น - 59,700 - - 59,700 

 
 
 

1. โครงการ วิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมเด็ก
ปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้แอพพลิเคชั่นผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ – นามสกุล นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์    โทรศัพท ์ 090-8356516  โทรสาร 042-359563  E-mail  
parichart@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา                                    
ประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ.  มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ การเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
แนวทางการการด าเนินงาน ด้านคุณภาพ ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิตและเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือ เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี มีความสามารถเรียนรู้ ท างานได้เก่ง และเป็นพลเมืองดีที่จะ
น าสู่ความส าเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย การจัดการ
ศึกษาเร่งเรียนจนเครียดกับแบบละเลยขาดความเอาใจใส่ แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤตของ
ประเทศไทย ที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ครู/ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน ชุมชนและสังคม จึง
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักในพันธกิจและลงมือช่วยกันท าให้เด็กปฐมวัยมีโอกาส
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันกลับพบปัญหาของครูปฐมวัยในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) 
ปัญหาด้านการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย พบว่า ครูมีภาระงานมากเกินไป ขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ท า 
ให้เกิดการบกพร่องในการดูแลและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็ก ครูขาดทักษะในการพัฒนาอาชีพและพัฒนา
ตนเอง 2) ปัญหาในการพัฒนาตนเอง พบว่า ครูไม่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการใหม่ๆ ไม่มีความ
รักและความอดทนในวิชาชีพท าให้บกพร่องในการดูแลและเอาใจใส่เด็ก ไม่กระตือรือร้นในการปรับปรุงตนเอง  3) 
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ พบว่า ครูปฐมวัยส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้   
   ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พกพา และสมาร์ตโฟนเกิดขึ้นมากมาย ท าให้สามารถน าเครื่องมือการสื่อสารมาใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาทางไกล ได้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพาและสมาร์ตโฟนเพ่ือการศึกษามี
แนวโน้มแพร่หลายมากขึ้น เนื่องด้วยศักยภาพในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการสืบค้นข้อมูล การติดต่อสื่อสาร
ผ่านสังคมออนไลน์ การใช้ประโยชน์ด้านงานเอกสาร การศึกษาสื่อประเภทวีดิทัศน์ เป็นต้น 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เห็นความส าคัญในการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพถูกต้องตรงตามหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย โดยให้โอกาสได้ศึกษาด้วยตนเองในเวลาที่ครูสะดวก ไม่จ ากัด เรื่องเวลาและสถานที่ จึงเป็นแนวทางที่
จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร  มาใช้ในการพัฒนาความรู้ของ
ครูปฐมวัยจึงมีความเป็นไปได้ โดยการออกแบบบทเรียนที่เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านแอพพลิเคชั่ นบน
คอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน จึงได้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ด้านการจัด
ประสบการณเ์พ่ือเตรียมเด็กปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้แอพพลิเคชั่นผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน 
2.2 วัตถุประสงค์ 

  2.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพอันพึงประสงค์ และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัด 
ประสบการณ์ของครูปฐมวัยในด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21  
  2.2.2 เพ่ือประเมินโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กปฐมวัย
สู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้แอพพลิเคชั่น ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน    
  2.2.3 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาสมรรถนะของครูปฐมวัยด้านการจัด
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ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้แอพพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน   
2.3  เป้าหมาย  ครูปฐมวัย จ านวน 36 คน 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

  ครูปฐมวัยความรู้ความเข้าใจด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21 โดย
ใช้แอพพลิเคชั่น ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน 
 2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  เด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
เหมาะสมสอดคล้องและเป็นไปตามวัย 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
     2.5.1  เชิงปริมาณ  
   1) ร้อยละของครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กปฐมวัยสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้

แอพพลิเคชั่น ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2) เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เหมาะสมสอดคล้องและเป็นไปตามวัย 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
    1) ครูปฐมวัยไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กปฐมวัย 

สู่ศตวรรษที่ 21 
    2) เด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 2.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  สามารถใช้โปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะครูปฐมวัย จัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กปฐมวัยสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6.2 ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณเ์พ่ือเตรียมเด็กปฐมวัยสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6.3 เด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้ มีทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  เด็ก และครปูฐมวัยในสังกัด 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปีการศึกษา 2563 – 2564 
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2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  14,000  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการพัฒนาการจัดประสบการณ์ครู
ปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กปฐมวัยสู่
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้แอพพลิเคชั่น ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา 
และสมาร์ตโฟน 
- ค่าอาหารกลางวัน 5 คน x 80 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 คน x 30 บาท x 4 มื้อ 

  
 
 
 

800 
600 

  
 
 
 

800 
600 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์ครูปฐมวัย 
ด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็กปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21 
โดยใช้แอพพลิเคชั่น ผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน 
- ค่าอาหารกลางวัน 45 คน x 80 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คน x 30 บาท x 4 มื้อ 

  
 
 

7,200 
5,400 

 
 
 
 

 
 
 

7,200 
5,400 

กิจกรรมที่ 3 นเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
ประสบการณ์ครูปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียม
เด็กปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้แอพพลิเคชั่น ผ่าน
คอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน   (ขอใช้งบนิเทศ)  
- จัดท าคู่มือนิเทศแบบร่วมมือโดยใช้การสะท้อนคิดของชุมชน 
แห่งการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ (PLC) 

    

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะครูปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็ก
ปฐมวัยสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้แอพพลิเคชั่นผ่านคอมพิวเตอร์
พกพา และสมาร์ตโฟน 

    

รวมทั้งสิ้น - 14,000 - 14,000 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ครู

- - 1,400 - 1,400 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

ปฐมวัย  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาครูด้าน
การจัดประสบการณ์ครูปฐมวัย  

- - 12,600 - 12,600 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

- -  - - 

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานการวิจัย
และพัฒนาโปรแกรมพัฒนา 

- - - - - 

รวม - - 14,000 - 14,000 

 
2. โครงการ การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบ Active Learning ด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนว
ไฮสโคป 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์    โทรศัพท ์ 090-8356516 โทรสาร 0423-59563                          
E-mail  parichart@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา                                       
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ ครูจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น Active learning ร่วมกับการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่เหมาะสมกับความเป็นไทยและมีสุขภาวะที่ดีตามช่วงวัย  
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา 
และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น  แนวทางการการด าเนินงาน ด้านคุณภาพ ข้อ 1 พัฒนาผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
 

mailto:parichart@esdc.go.th
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
   การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดปรัชญา การศึกษาปฐมวัย 
เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐาน การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม
และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้
เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจน
ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้
เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
ไทย ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือ
กระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และ มีการพักผ่อนเพียงพอ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุขสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงด าเนิน การพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย โดยด าเนินกิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบไฮสโคป ซึ่งจะขยายผลให้กับโรงเรียนที่มี
ความเข้มแข็ง มีความพร้อมทางด้านบุคลากร และงบประมาณ  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาละ 1 
โรงเรียน 
2.2 วัตถุประสงค์ 

  2.2.1 โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการเป็นแกนน าการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป ระดับ 
ปฐมวัย  

  2.2.2 ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ตามแนวคิดไฮสโคปได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

  2.2.3 เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ตามแนวคิดไฮสโคป มีพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
2.3 เป้าหมาย 

 2.3.1 โรงเรียนในสังกัดจ านวน 12 โรงเรียน (ศูนย์เครือข่ายฯละ 1 โรงเรียน) 

 2.3.2 ครูปฐมวัย จ านวน 24 คน 
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้าน 

สังคม และด้านสติปัญญาตามแนวคิดไฮสโคป 
 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้าน 

สติปัญญา เกิดการเรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตดีขึ้น 

2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
  2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละของครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ตามแนวคิดไฮสโคป 

2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21  

สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   3) ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ตามแนวคิดไฮสโคป 

มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1) ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ตามแนวคิดไฮสโคปได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
   2) เด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการ 

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1 ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ตามแนวคิดไฮสโคป  
  2.6.2 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning ตามแนวคิดไฮสโคป  มีพัฒนาการ 

ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  เด็กปฐมวัยในสังกัด สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  42,700  บาท 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเตรียมการพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบ Active 
Learning ตามแนวคดิไฮสโคป 
- ค่าอาหารกลางวัน 5 คน x 80 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 คน x 30 บาท x 4 มื้อ 

  
 

800 
600 

 1,400 
 

800 
600 

2. การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์แบบ Active 
Learning ตามแนวคิดไฮสโคป 
- ค่าอาหารกลางวัน 35 คน x 80 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คน x 30 บาท x 4 มื้อ 
- ค่าวิทยากร  3 คน x 250 บาท x 10 ชั่วโมง 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  (โรงละ 2,000 x 12 โรง) 

 
 
 
 

7,500 

 
 

5,600 
4,200 

 

 
 
 
 
 

24,000 

41,300 
 

5,600 
4,200 
7,500 

24,000 
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การการจัดประสบการณ์แบบ 
Active Learning ตามแนวคิดไฮสโคป (ขอใช้งบนิเทศ)  
- จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ 

- - - - 

4. สรุป รายงานการด าเนินโครงการ - - - - 
รวมทั้งสิ้น 7,500 11,200 24,000 42,700 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. ประชุมเตรียมการพัฒนาการ
จัดประสบการณ์แบบ Active 
Learning ตามแนวคิดไฮสโคป 

- - 1,400 - 1,400 

2. การพัฒนาครูด้านการจัด
ประสบการณ์แบบ Active 
Learning ตามแนวคิดไฮสโคป 

- - 41,300 - 41,300 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การการจัดประสบการณ์ตาม
แนวทางโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย (ขอใช้งบนิเทศ)  

- - - - - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

4. สรุป รายงานการด าเนิน
โครงการ 

- - - -  

รวม - - 42,700 - 42,700 

 
3. โครงการ ขับเคลื่อนห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 : โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวไพพยอม  พิมพ์พาเรือ นางณิชาภัทร  เหตุเกษ  
โทรสาร 042-359563 E-mail - 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น Active learning ร่วมกับการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมกับความเป็นไทยและมีสุขภาวะที่ดีตามช่วงวัย 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 7 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารมีนวัตกรรม
ในการบริหาร 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ด ารงชีพของสังคมโดยรวม  ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่ส าคัญที่สุด 
คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)  ครูจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะจ าเป็นตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
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 การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการพัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นครูมืออาชีพโดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ควบคู่การวิจัยการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เพ่ือให้บรรลุผลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงจึงมุ่งไปที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ
ให้เรียนสร้างองค์ความรูด้วยตนเอง ครูต้องสอนให้ผู้เรียนเรียนรูการใช้ทักษะเพ่ือการ ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
กล่าวคือ  ครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการจัดการเรียนรู้ 

การสร้างทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมครูจึงใช้กระบวนการ Project-Based Learning : PBL โดยเริ่ม
จากการน าบริบท สภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นสื่อในการเรียนรูใหผู้้เรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือท าโดยใช้
ค าถามกระตุ้นความอยากรูเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียน ที่จะน าไปสูการกระตือรือรน้ที่จะสืบคน้ รวบรวมความ
รจูากแหล่งตา่งๆ มาสนับสนุน หรือโต้แยง้ขอ้สมมติฐานค าตอบที่คุน้เคยน าไปสูการแลกเปลี่ยนประเด็นความ
คิดเห็นกับกลุ่มเพ่ือน เพ่ือสรุปหาค าตอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้
จัดท าโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 : โครงงานนวัตกรรมในชุมชนขึ้น 
2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2.2 เพ่ือพัฒนาห้องเรียนต้นแบบในศตวรรษที่ 21  
2.3 เป้าหมาย  สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 มีห้องเรียนต้นแบบในศตวรรษท่ี 21  จ านวน  5 ห้อง  
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
 2.4.1 ผลผลิต (Output)  
  1) มีห้องเรียนที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R x 8C) 
ต้นแบบ  โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

2) ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชนที่สอดคล้องกับ 
บริบทของท้องถิ่นได้ 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี 6 ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ   

ร้อยละของครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชนที่สอดคล้องกับ 
บริบทของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   ครสูามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี 6 ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
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2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ากรศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีห้องเรียนต้นแบบในศตวรรษที่ 21                 

ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดได้ 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์   โรงเรียนในสังกัด 102 โรง 1 สาขา 
2.8 ระยะเวลา ตุลาคม  2563 – มีนาคม 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   17,040 บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 อบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะครู โดยใช้
โครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้    
โดยโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชนอย่างเข้มข้น 3 ระยะ 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 ครั้ง x 5 วัน x 4 คน x 120 บาท 
 - ค่าพาหนะ 3 ครั้ง x 5 วัน x 300 บาท 

-  
 

7,200 
4,500 

- 11,700 
 

7,200 
4,500 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ  ติตาม จากผู้ทรงคุณวุฒิจาก
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 วัน x 4 คน x 120 บาท 
- ค่าพาหนะ 3 วัน x 300 บาท 

-  
 

1,440 
900 

- 2,340 
 

1,440 
900 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน 
   - ค่าสรุปรายงานเป็นเอกสารและจัดท าวีดีโอ 

 
- 

 
- 

 
3,000 

 
3,000 

รวมทั้งสิ้น - 14,040 3,000 17,040 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที ่1 อบรมปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะครูส าหรับห้องเรียนในศตวรรษ
ที่ 21  โดยใช้โครงงานนวัตกรรมใน
ชุมชน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ากับ ติตาม 11,700 - - - 11,700 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน
นวัตกรรมในชุมชนอย่างเข้มข้น 3 
ระยะ 

  

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ  ติตาม จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุน                  
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

2,340 
 

- - - 2,340 
 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน 3,000 - - - 3,000 

รวม 17,040 - - - 17,040 
 

4. โครงการ ขยายผลห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3R x 8C 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวไพพยอม  พิมพ์พาเรือ และนางณิชาภัทร  เหตุเกษ   โทรศัพท ์ -  โทรสาร 042-359563                
E-mail - 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา                                      
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน  ด้านคุณภาพ จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น Active learning ร่วมกับการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมกับความเป็น ไทยและมีสุขภาวะที่ดีตามช่วงวัย 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัด รอ้ยละของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 7 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน ผู้บริหารมีนวัตกรรมในการบริหาร ข้อ 9 การขยายห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 (3RX8C) 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ด ารงชีพของสังคมโดยรวม  ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เ พ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด 
คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)  ครูจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะจ าเป็นตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 จึงเป็น
การพัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
ควบคู่การวิจัย การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุผลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง
จึงมุ่งไปที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรูด้วยตนเอง ครูต้องสอนให้
ผู้เรียนเรียนรูการใช้ทักษะเพ่ือการ ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู และอ านวย
ความสะดวก (facilitate) ในการจัดการเรียนรู้ 

ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ด าเนิน 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์              
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ตรงกับความต้องการและ
บริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการ จ านวน 9 โรงเรียน นั้น 

เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการขยายผลห้องเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R x 8C) เพ่ิมจากเดิมเป็น 18 โรงเรียนขึ้น 
2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R x 8C) 
2.2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน า ICT มาใช้ในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
2.2.3 เพ่ือขยายโรงเรียนในโครงการเพ่ิมจากเดิม 9 แห่ง เป็น 18 แห่ง  
2.2.4 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และ

นวัตกรรม ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน 
2.3 เป้าหมาย   โรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 18 โรงเรียน 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต(Output) 
ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน 
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ศตวรรษท่ี 21 (3R x 8C) สามารถน า ICT มาใช้ในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้สอน” มาเป็นบาทบาท “Coach” 
2) ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R x 8C) 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีห้องเรียนต้นแบบใน 

ศตวรรษท่ี 21  
4) โรงเรียนคู่พัฒนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับห้องเรียนและในระดับโรงเรียน 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละของครูสามารถจัดการเรียนรู้ในลักษณะการปฏิบัติจริง (Active Learning) ที่เปลี่ยน 
บทบาทครูจาก “การสอน” มาเป็น “Coach” 
          2) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R x 8C) 
  3) ร้อยละของครูผู้สอนสามารถน า ICT มาใช้ในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
         2.5.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ครสูามารถจัดการเรียนรู้ในลักษณะการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
          2) โรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R x 8C) 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีห้องเรียนต้นแบบ
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัด 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนในสังกัด 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   เดือนพฤษภาคม  - เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  จ านวน  138,000 บาท  

รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 : ICT กับ
ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 
1.1 ประชุมวิทยากร 
- ค่าอาหารกลางวัน  10 คน x 80 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  10 คน x 30 บาท x 4 มื้อ 
1.2 ประชุมปฏิบัติการการน า ICT มาใช้ในห้องเรียน 
ศตวรรษท่ี 21 
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รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าอาหารกลางวัน  65 คน x 80 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  65 คน x 30 บาท x 4 มื้อ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุ 

- 
- 

6,000 
- 

10,400 
7,800 

- 
- 

- 
- 

6,000 
7,000 

10,400 
7,800 
6,000 
7,000 

กิจกรรมที่ 2 ขยายผลโรงเรียนศตวรรษที่ 21 (จ านวน 9 
โรงเรียน) 
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ                
“โรงเรียนคู่พัฒนา”  เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน 
ตามกระบวนการ 6 ขั้นตอน 
 - จัดสรรให้โรงเรียน(9 โรง)ๆละ 10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

90,000 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

90,000 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R x 8C) 

- - 
 

- - 
 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน 
 - ค่าสรุปรายงานและค่าวัสดุ 

 
- 

 
- 

 
14,000 

 
14,000 

รวมทั้งสิ้น 6,000 111,000 21,000 138,000 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2563 
ไตรมาสที ่
2/2563 

ไตรมาสที ่
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 : ICT กับห้องเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

- - 34120 - 34,000 

กิจกรรมที่ 2 ขยายผลโรงเรียนศตวรรษท่ี 
21 (จ านวน 9 โรงเรียน) 

- - 90,000 - 90,000 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติตาม การ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R x 8C) 

- - - - - 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที ่

1/2563 
ไตรมาสที ่
2/2563 

ไตรมาสที ่
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน - - 14,000 - 14,000 
รวม - - 138,000 - 138,000 

 
5. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ชื่อ – นามสกุล  นางณิชาภัทร  เหตุเกษ  และนางสาวไพพยอม  พิมพ์พาเรือ ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท ์- โทรสาร 042-359563  E-mail - 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา                                    
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น Active learning ร่วมกับการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมกับความเป็น ไทยและมีสุขภาวะที่ดีตามช่วงวัย 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่  2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 3 พัฒนาการบวก ลบ คูณ หาร จ านวน
เต็ม 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(2551) กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
น าไปใช้ในชีวิต ประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ด ารงชีพของสังคมโดยรวม  ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่ส าคัญที่สุด 
คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)  ครูจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้  
ความสามารถ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากลมีทักษะในการคิดมีทักษะในด้านเทคโนโลยีมีความคิด
สร้างสรรค์  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการคิดที่จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นด้วย  
 การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21  จึงเป็นการพัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยเฉพาะด้าน       
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้
บรรลุผลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงจึงมุง่ไปทีก่ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรูด้วยตนเอง ครตู้องสอนให้ผู้เรียนเรียนรูการใช้ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
กล่าวคือ ครูเป็นผูออกแบบการเรียนรู และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการจัดการเรียนรู้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ขึ้น  
2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์น าเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปพัฒนาทักษะการ
บวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็มให้กับผู้เรียน 

2.2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์น าเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปพัฒนาการฝึกทักษะ
การคิดเลขเร็วให้กับผู้เรียน 
2.3 เป้าหมาย 
 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัดระดับประถมศึกษา จ านวน 102 คน และระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 32 คน รวมทั้งหมด 134 คน 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)  

ส าหรับไปพัฒนา ฝึกทักษะการคิดเลขเร็วให้กับผู้เรียน 
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

ครูสามารถน าเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย และ 
เพ่ิมทักษะการคิดเลขเร็วให้กับผู้เรียน 
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2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ  
  ร้อยละของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาสามารถน าเทคนิค
เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปพัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็ม คิดเลขเร็วให้กับนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา จ านวน  102 คน และระดับมัธยมศึกษา จ านวน 32 
คน สามารถน าเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
หลากหลาย 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา สามารถน าเทคนิคเกมต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปใช้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน 
 2.6.2 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถน าเทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช้พัฒนานักเรียนในระดับต่างๆ 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  โรงเรียนในสังกัด 102 โรง 1 สาขา 
2.8 ระยะเวลา ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน  พ.ศ. 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน  68,360 บาท   

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย งบประมาณ 
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการวิทยากรจัดอบรม  
A-Math   
- ค่าอาหารกลางวัน  10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 

 
 

 
 

800 
600 

 

 
 
 
 

5,000 

 
 

800 
600 

5,000 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการ                    
คณิตศาสตร์ (A-Math) 

    

รุ่นที่ 1 ระดับประถม     
- ค่าอาหารกลางวัน 112 คน x 80 บาท x 2 มื้อ   17,920  17,920 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 112 คน x 30 บาท x 4 
มื้อ 

 13,440  13,440 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอก 2 คน ชม.ละ 600 บาท 6,600   6,600 

 - ค่าสมนาคุณวิทยากรผู้ช่วย 4 คน คนละ 600 บาท 2,400   2,400 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย งบประมาณ 
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รุ่นที่ 2 ระดับมัธยม     
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 80 บาท x 2 มือ้   6,400  6,400 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 30 บาท x 4 มื้อ  4,800  4,800 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอก 2 คน ชม.ละ 600 บาท  6,600   6,600 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรผู้ช่วย 3 คน คนละ 600 บาท 1,800   1,800 
- ค่าวัสดุ  2,000  2,000 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การน าไปใช้ - - - - 
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน - - - - 

   รวมทั้งหมด 17,400 45,960 5,000 68,360 
 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการ 
วิทยากรจัดอบรม A-Math   

- - 6,400 - 6,400 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(A-Math) 

- - 61,960 - 61,960 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
การน าไปใช้ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน - - - - - 

รวม - - 68,360 - 68,360 
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6. โครงการขยายผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วย
นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC (การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน) 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) ชื่อ  นางสาวกฤตยา ตระกูลวงศ์  โทรศัพท์  - โทรสาร 042-359564   
E-mail - 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ ข้อ 2 ครูจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น Active learning ร่วมกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมในยุค
ปัจจุบัน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่เหมาะสมกับความเป็นไทยและมีสุขภาวะที่ดีตาม
ช่วงวัย 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 3 พัฒนาการบวก ลบ คูณ หาร จ านวน
เต็ม 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 
             จากการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม             
จิตศกึษา PBL และ PLC ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 ในปีการศึกษา  2562 
ตามเป้าหมายของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ต้องการให้ “ทุกคนมีอายุยืนยาวขึ้น
อย่างมีสุขภาวะ” จึงจ าเป็นต้องวางรากฐานการพัฒนา สร้างและเสริมให้เด็กและเยาวชนของไทยมีศักยภาพและ
คุณภาพที่เพียงพอเหมาะสม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส านักสนับสนุนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกรอบแนวคิดเพ่ือ
พัฒนาสุขภาวะของผู้เรียนทั้ง 4 มิติ พร้อมพัฒนายกระดับการท างานโรงเรียนให้เป็นพ้ืนที่ฐานการท างาน 
(Platform Plan) ของการแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาวะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น โดยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน สสส. ได้ร่วมพัฒนา “โรงเรียนสขุภาวะ : Healthy School” ผ่านโครงการและภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ในการปฏิรูประบบการพัฒนาครูแนวใหม่ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องได้ โรงเรียนจึงต้องจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายเพ่ือ
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สร้างเสริมให้ “ผู้เรียนเป็นสุข” โดยการปรับสภาพเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมพฤติกรรมสุขภาพ จัดโครงสร้างและ
ระบบต่าง ๆ ให้โรงเรียน สภาพแวดล้อม ครอบครัว และชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียน
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นต่อการรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลก
ยุคเทคโนโลยีดิจิตอล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการดังกล่าวที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาการผู้เรียนในด้านสุขภาวะทั้ง 4 มิติได้อย่าง
ยั่งยืน จึงก าหนดให้มีจัดท าโครงการขยายผลการด าเนินงานโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิง
ระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป      
2.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือขยายผลการด าเนินงานโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรม                
จิตศึกษา PBL และ PLC โรงเรียนในสังกัด 
2.3  เป้าหมาย  ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญ และสามารถบริหารจัดการ การ 

ด าเนินงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน
เชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 

2) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

ของโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC 

3) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา 
PBL และ PLC 
 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง และทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21 

2) ครูมีนวัตกรรมการสอนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1   เชิงปริมาณ 
  ครทูี่ผ่านการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุขภาวะโดยการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC  
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 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดี มีพัฒนาการและสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ผู้เรียนสามารถค้นพบความสามารถของตนเอง ภูมิใจ และพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ต้องการได้ 
 2.6.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.6.3 ครูมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.7.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน 
 2.7.2 ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   พฤศจิกายน  2563  -  เมษายน  2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   65,400  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 อบรมพัฒนาครูขยายผลโรงเรียนสุขภาวะ 
- ค่าอาหาร 100 คน x 2 วัน x 80 บาท    
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  100 คน  x 4 มือ้ x 30 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

10,000 
 
 

 
16,000 
12,000 

 
2,400 
5,000 

 
 
 
 
 
 

20,000 

 
16,000 
12,000 
10,000 
2,400 
5,000 
20,000 

กิจกรรมที ่2 นิเทศ ติดตามการขยายผลฯ - - - - 
กิจกรรมที ่3 การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 10,000 35,400 20,000 65,400 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. อบรมขยายผล - 65,400 - - 65,400 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

2. นิเทศ ติดตามการขยายผลฯ - - - - - 
3. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน - - - - - 

รวม - 65,400 - - 65,400 

7. โครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา (SchoolMIS) 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล   นางนิรมล  บุญเย็น และนางสาวเตือนใจ  แสนนา  โทรศัพท ์081-9541820 
โทรสาร 042-359563 E-mail  Took.fm1820@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน  ด้านโอกาส การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย สามารถน ามาใช้
ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านโอกาส  ข้อ 3  พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบสารสนเทศทีท่ันสมัย เพ่ือใช้ในการ 
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติ ด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็นกระบวนการเดียวกัน สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนด
พ้ืนฐานของนโยบายด้านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาหลักการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติมอันจะสะท้อนคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ ในกระบวนการด าเนินงานและสร้างความเชื่อมั่น
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แก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และเพ่ือสนอง
นโยบาย สพฐ.ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งและ
หน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานใน
สังกัด และสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสาระสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่มีระบบ จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา นอกจากนี้ การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นงานที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานหลัก
วิชาการและหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมรับผิดชอบการใช้งานโปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา (SchoolMIS) ที่จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักทดสอบ
ทางการศึกษา ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ 

แต่เนื่องจากในการด าเนินงานที่ผ่านมา ระบบการจัดเก็บข้อมูลสรุปผลการวัดผลประเมินผล เป็นระบบที่
จัดท าขึ้นด้วยโปรแกรม Excel  ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ท าให้เสียเวลาในการตรวจสอบข้อมูล และใน
การใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ในสถานศึกษาในสังกัด ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานใน
ระบบ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของการ
พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาและการใช้โปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) เนื่องจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายก าหนดให้โรงเรียนในสังกัด จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารสถานศึกษา โดยการเชื่อมต่อข้อมูลจากโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และการจัดท าข้อมูล
นักเรียนในโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SchoolMIS) ซึ่งเป็นโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น การท างานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เริ่มจากจาการแก้ไขข้อมูลโรงเรียน บันทึกรายวิชา บันทึกการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ บันทึก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบันทึกผลการเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกปีการศึกษา จนกระทั่งสามารถพิมพ์ ปพ. 
1,2,3 ให้เสร็จสิ้นและยันข้อมูลการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 
2.2 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือพัฒนางานวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน    

2.2.3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร และการอ่านคิด วิเคราะห์ และ
เขียนแต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

2.2.4 เพ่ือจัดท าสารสนเทศทางการเรียน สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน
แต่ละกลุ่มสาระให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2.3 เป้าหมาย   โรงเรียนในสังกัด 102 โรงเรียน 1 สาขา 
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2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) โรงเรียนในสังกัดมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารสถานศึกษา 

(SchoolMIS) สามารถปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดและประเมินผลให้ถูกต้อง  
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  โรงเรียนในสังกัดสามารถน าข้อมูลสารสนเทศทางการเรียน การอ่าน การ
คิด การเขียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา 
(SchoolMIS) 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 

1) มีข้อมูลสารสนเทศด้านการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นปัจจุบันสามารถน าไปใช้ 
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2) โรงเรียนในสังกัด 102 โรง 1 สาขา สามารถน าข้อมูลจากโปรแกรมบริหารสถานศึกษา 
(SchoolMIS)  ของงานวัดผลประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศงานวัดผล
ประเมินผลที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 2.6.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการวัดและประเมินผล 
 2.6.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลให้ถูกต้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  โรงเรียนในสังกัด 102 โรงเรียน 1 สาขา 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 18,000  บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบมา ระบบการจัดเก็บข้อมูล
สรุปผลการวัดผลประเมินผล 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา (SchoolMIS) 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 103 คน x 30 บาท x  2 มื้อ 

- 
 
 

 
 

6,180 

 
 
 

 
 

6,180 



 

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  86 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
- ค่าอาหารกลางวัน 103 คน x 80 บาท x 1  วัน 1 มื้อ 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน x 600 บาท 
- ค่าวัสดุ  

 
1,200 

 

8,240 
 
 

 
 

2,380 

8,240 
1,200 
2,380 

กิจกรรมที่ 3 สรุป และรายงานผล - - - - 

รวม 1,200 14,420 2,380 18,000 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลสรุปผลการวัดผล
ประเมินผล 

18,000 - - - 18,000 

2. การจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโปรแกรมบริหาร
สถานศึกษา (SchoolMIS) 

- - - - - 

3. สรุป และรายงานผล - - - - - 

รวม 18,000 - - - 18,000 

 
8. โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางนิรมล     บุญเย็น  โทรศัพท ์ 0817397916 โทรสาร042-359563  E-mail - 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา                                     
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ การเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา 
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ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน  การเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน                                                              

แนวทางการด าเนินงาน ด้านคุณภาพ ข้อ 2 พัฒนาการอ่าน การเขียน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความคิดให้กับเยาวชนของประเทศ
โดยเฉพาะในโลกกกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการ
คิดค้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆภาษาไทยมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติการใช้ภาษาจึงเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน  
การพูด  และการดู รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพ่ือสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่าง
คล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มนี้อย่าง
เหมาะสมกับระดับชั้นแล้ว จะท าให้การเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์อ่ืนจะด าเนินได้ด้วยความราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 

สภาพปัจจุบัน ผลจากการประเมินด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า นักเรียน
บางส่วนมีผลการประเมินการอ่านอยู่ในระดับปรับปรุงและอ่านไม่ได้ โรงเรียนมีความต้องการให้นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการอ่านและเขียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี โดยจัดให้การเรียนการสอน
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งพัฒนาการอ่าน เขียน ฟัง ดู และการพูดไปพร้อมกันเพ่ือให้นักเรียนมีโอกาส
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  RT ,NT , O-Net ยังต่ ากว่าระดับประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่ง จะต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับความส าคัญจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทย 

2.2 วัตถุประสงค ์
2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียน  เชิงวิเคราะห์ 
2.2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย NT  

และ O-Net ให้สูงขึ้น 
  2.2.3 เพ่ือพัฒนาชุดสื่อส่งเสริมการอ่าน คิด เขียน เชิงวิเคราะห์ 
           2.2.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 พัฒนาครูให้มีเทคนิค/วิธีสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียน เชิงวิเคราะห์ 
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2.3.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาไทย NT และ 
O-Net ให้สูงขึ้น    
           2.3.3 เพ่ือพัฒนาชุดสื่อส่งเสริมการอ่าน คิด เขียน เชิงวิเคราะห์   
           2.2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output)  

ครูมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างประสบการณ์การสอนด้านการอ่านการคิดการเขียน ผ่าน 

ประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริง 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 อ่านออกเขียนได้ 

2) ครูมีแนวทางและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่อ่านออก เขียนได้ 
2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ที่อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

        3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
                4) ร้อยละของครูมีนวัตกรรม/สื่อ ที่พัฒนาการอ่าน คิด เขียนให้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ NT สูงขึน้ร้อยละ 3 
         6) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-Net  สูงขึ้นร้อยละ 3 
      7) ร้อยละของครูที่มีนวัตกรรม/สื่อ ที่พัฒนาการอ่าน คิด เขียนให้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ 
ในยุค ศตวรรษท่ี 21 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
         1) นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียน จากการฝึกผ่านเรื่องราว ประสบการณ์ สถานการณ์จริงใน

ชีวิตและสามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ในยุคศตวรรษท่ี 21  
          2) ครูมีการพัฒนานวัตกรรม/สื่อการอ่าน คิด  เขียน ตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
                  3) เกิดชุมชนครูมืออาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จ  
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สามารถอ่านคิดวิเคราะห์และสื่อสารได้ 

2.6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  สามารถเขียนสรุปความ เขียนย่อความและเขียนเรียงความได้                        
 2.6.3 นักเรียนทีม่ีความสามารถทางภาษาไทยได้รับการพัฒนา และส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม 
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ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในระดับชาติต่อไป 
           2.6.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และครูผู้สอนภาษาไทย 
2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  พฤศจิกายน  2563 – มีนาคม  2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  173,480 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1- ม.3     
2. จัดอบรมสร้างประสบการณ์การสอนอ่าน คิด  เขียน ผ่าน
ประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริงให้ครูภาษาไทยชั้น ป.3-6               
ทุกคน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 220 คน X 60 บาท X 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน 220 คน X 80 บาท X 2 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน X 600 บาท X 11 ชั่วโมง  
- เอกสารคู่มือการสอนอ่าน คิด  เขียน 204 เล่ม X 70 บาท 

 
 
 
 
 

52,800 
 

 
 
 

26,400 
35,200 

 
 
 
 
 
 

14,280 

 

 
26,400 
35,200 

52,800 
 

14,280 

3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 64 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมกการ 45 คน X 60 บาท 
X 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 45 คน X 80 บาท X 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  500 คน X 30บาท X 1 วัน 
- ค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบ 
- ค่าสมนาคุณคณะกรรมการตัดสิน 36 คน X 200 บาท 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 

5,400 
 

7,200 
15,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 

5,000 

 
 

5,400 
 

7,200 
15,000 
10,000 
7,200 
5,000 

รวมทั้งสิ้น 60,000 89,200 24,280 173,480 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. การประเมินการอ่านออกเขียน - - - - - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

ได้ ป.1- ม.3 
2. จัดอบรมสร้างประสบการณ์การ
สอนอ่าน คิด  เขียน ผ่าน
ประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริง
ให้ครูภาษาไทยชั้น ป.3-6  

- 128,680 - - 128,680 

3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 64 

- - 44,800 - 44,800 

รวม - 128,680 44,800 - 173,480 

 
9. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางนิรมล   บุญเย็น  โทรศัพท ์ 0817397916 โทรสาร 042-359563  E-mail- 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ การเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัด  

1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา
ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป            
ในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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แนวทางการด าเนินงาน ด้านคุณภาพ ข้อ 4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ป.3 ป.6 และ ม.3 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ  

2.1  หลักการและเหตุผล 
การเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต

การให้การศึกษาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายจึงต้องให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในชีวิตจริง  สามารถคิด วิเคราะห์ 
และแก้ปัญหาได้ ดังนั้นการเตรียมเยาวชนให้สามารถด าเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมที่มีวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในทุกระดับ ทั้งตัวบุคคล ในอาชีพการงานและในสังคมวัฒนธรรม 
ท าให้บุคคลสามารถรับรู้และตัดสินประเด็นปัญหาของสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมีความรู้ความเข้าใจมีส่วนร่วมในสังคมระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติจะสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือคุณภาพในการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนหรือก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศ ผลการประเมินระดับชาติ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งใช้ในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจนถึงระดับเขตพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนยังช่วยในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้สามารถพัฒนาได้
เต็มตามศักยภาพอีกด้วย 

ผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย ด้านการอ่านออกเสียงร้อยละ 67.45 ด้าน
การอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 69.52 รวมสองด้านร้อยละ68.49 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษาไทยคะแนนเฉลี่ย              
ร้อยละ 39.84 ด้านคณิตศาสตร์ร้อยละ 43.22 รวมทั้ง 2 ด้าน ร้อยละ 41.53 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนน
รวมเฉลี่ย 33.00 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 32.22 ซึ่งทุกระดับมีค่าต่ ากว่าระดับสังกัดและ
ระดับประเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ขึ้น         
2.2 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    
2.2.2 เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2.3  เป้าหมาย      
2.3.1 นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที ่6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
 2.3.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นนักเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ทุกคน 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ถอดบทเรียนการอ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเป็นข้อมูลใน

การวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  RT  NT  O-NET  เพ่ิมขึ้นในทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
  2) ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระหลักมีนวัตกรรมในการสอนเสริมอย่างเข้ม 

2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  RT  NT  O-NET ในทุกกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 
2) ร้อยละของครผูู้สอนมีนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนเข้ารับการประเมินการทดสอบระดับชาติ 
  2) ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระหลักมีนวัตกรรมในการสอนเสริมอย่างเข้ม 
2.6  ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 2.6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 

2.6.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.6.3 ครูมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 

2.7.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ทุกคน 
2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ   พฤศจิกายน  2563  -  เมษายน  2564 
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2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  378,270 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ระดับศูนย์เพื่อ
ชี้แจงท าความเข้าใจ 

- - - - 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2.1 ถอดบทเรียนการอ่านชั้น ป.1  
 - ค่าอาหารกลางวัน 102 คน* 80 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 102 คน* 30 บาท* 2 มื้อ 
2.2 ถอดบทเรียนการอ่านชั้น ป.3 
 - ค่าอาหารกลางวัน 102 คน* 80 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 102 คน* 30 บาท* 2 มื้อ 
2.3 ถอดบทเรียนการอ่านชั้น ป.6 
 - ค่าอาหารกลางวัน 200 คน* 80 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน* 30 บาท* 2 มื้อ 
2.4 ถอดบทเรียนการอ่านชั้นม.3 
 - ค่าอาหารกลางวัน 200 คน* 80 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน* 30 บาท* 2 มื้อ 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 
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3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์
เครือข่าย  12  ศูนย ์
3.1 สนับสนุนกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,037 คน X 60บาท 
3.2 สนับสนุนกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 760 คน X 60 บาท 
3.3 สนับสนุนกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2,009 คน X 50 บาท 
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4. นิเทศ ก ากับติดตาม - - - - 
5. รายงานผลยกย่องเชิดชูเกียรติ - - 10,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น - 352,830 25,440 378,270 
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2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที ่
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. ประชุมผู้บริหารผู้เกี่ยวข้อง - - - - - 

2. ถอดบทเรียน 100,000 - - - 100,000 
3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์
เครือข่าย  12  ศูนย์ 

- 268,270 - - 268,270 

4. นิเทศก ากับติดตาม - - - - - 

5. รายงานผลยกย่องเชิดชูเกียรติ - - 10,000 - 10,000 

รวม 100,000 268,270 10,000 - 378,270 
 
10. โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน
ด้วยการขายออนไลน์ ของโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษา ด้านทักษะอาชีพแก่นักเรียน  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายธเนศ  ตรีพงษ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู                
เขต 2  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านโอกาส ข้อ 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตหรือได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นน าไปสู่การศึกษาเพ่ืออาชีพ  
ระดับสพป. กลยุทธ์ที ่2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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แนวทางการด าเนินงาน ด้านโอกาส ข้อ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการช่องทางการมีงานท าและการมีอาชีพตาม
ความต้องการและความถนัดของตนเอง 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
แนวนโยบายรัฐบาลได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ และให้ความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย อีกทั้งนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  21 รวมถึงนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2564 การปลดล็อค ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ในการพัฒนาก าลังคน รวมถึงการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและจัดการศึกษา การจัดการองค์ความรู้ และยกระดับทักษะที่
จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้าน Digital literacy  จ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยอย่าง
รอบด้าน และการมีทักษะการงานได้ถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา โดยการศึกษาภาคบังคับ ทั้งระดับประถม 
และมัธยม เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ มองหาความถนัด ที่จะพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต นอกจาก
แนวทางดังกล่าวที่ด าเนินการให้กับเด็กในระบบการศึกษาแล้วนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้พัฒนานโยบาย
มาตรการ กลไกอ่ืน ๆ ขึ้นมาสนับสนุน การส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ 

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ล้วนเป็นสิ่งใหม่ ซึ่งส่งผลให้ทั้งระบบการศึกษาจะต้องปรับรูปแบบการ
สอน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning skills) ทักษะเพ่ือ
ท างาน คือ ทักษะพ้ืนฐานในการท างานของทุกอาชีพ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม และ
การสื่อสาร โดยเฉพาะนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 วิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ ในมิติการขับเคลื่อนด้านโอกาส ซึ่งมีแนวการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทางเลือกศึกษาต่อเพ่ือมี
งานท าและอาชีพตามความต้องการและความถนัดของตนเอง เกิดการเรียนรู้เชิงรุก มีการพัฒนาอาชีพ การมีงาน
ท าและการสร้างรายได้ในมิติการขับเคลื่อนด้านคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดย
จัดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยการขายออนไลน์ ของ
โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษาด้านทักษะอาชีพแก่นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาอาชีพ การมีงานท าและมี
รายได้ระหว่างเรียน 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล าภู เขต 2 ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ 
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2.2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภู เขต 2 ให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนโดยการขายของออนไลน์ 

2.2.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ในการฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สร้างหน้าร้านและการเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษา 
2.3  เป้าหมาย  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 33 โรง 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   2.4.1 ผลผลิต (Output) นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษาด้านทักษะ
อาชีพแก่นักเรียน ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการขายของออนไลน์และสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
 2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) นักเรียนสามารถสร้างหน้าร้าน และเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษา มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

2) นักเรียนมีทักษะด้านการขาย และมีรายได้ระหว่างเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

  2.5.1  เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษาด้าน 

ทักษะอาชีพแก่นักเรียน ที่เข้ารับการอบรม มีความรักในอาชีพ และสนใจในการศึกษาต่อในสายอาชีพ 
               2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษาด้านทักษะ
อาชีพแก่นักเรียน ที่เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้จากหลักสูตรการขายของออนไลน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริง 

  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีรูปแบบ 

แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในอาชีพและหลักสูตรการขายของออนไลน์ที่มีคุณภาพ 
ที่สอดคล้องกับวัตถุดิบและสินค้าในท้องถิ่น 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         2.6.1 ข้าราชการครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษาด้านทักษะอาชีพ
แก่นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านอาชีพ 
        2.6.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีคู่มือในการส่งเสริมทักษะด้าน
อาชีพให้แก่นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 33 โรงเรียน 
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2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 45,380 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะ
อาชีพ 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมความเข้าใจ Focus group โดย
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันรูปแบบในการจัดอบรมโครงการเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนที่
ส่งเสริมการศึกษาด้านทักษะอาชีพแก่นักเรียน โดยมีผู้บริหาร
โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพแก่
นักเรียน รวมจ านวน  50 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน*30 บาท*2 มื้อ 
- อาหารกลางวัน 50 คน*80 บาท*1 วัน 

  
 
 
 
 
 

3,000 
4,000 

  
 
 
 
 
 

3,000 
4,000 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดท าหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
อาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนที่ส่งเสริม
การศึกษาด้านทักษะอาชีพ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน*30 บาท*2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คน*80 บาท*1 วัน 
- ค่าวัสดุ 

  
 
 

600 
800 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

600 
800 

5,000 

กิจกรรมที่ 4 การจัดอบรมการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษา
ด้านทักษะอาชีพ (ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอก จ านวน  1 คน(รวม 2 วัน  
รวม 12  ชั่วโมง ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน*30 บาท*2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน*80 บาท*1 วัน 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

9,600 
 
 

 
 
 
 
 

900 
1,200 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

9,600 
 

900 
1,200 
3,000 

กิจกรรมที่ 5 การจัดอบรมการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษา
ด้านทักษะอาชีพ โดยการขายสินค้าออนไลน์ 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภายนอก จ านวน 1 คน(รวม 2 วัน  รวม 
12  ชั่วโมง ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน*30 บาท*2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน*80 บาท*1 วัน 
- ค่าวัสดุ 

7,200 
 
 

 
 

900 
1,200 

 
 
 
 

3,000 

7,200 
 

900 
1,200 
3,000 

กิจกรรมที่ 6 การติดตาม ประเมินผล โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ และการมี
รายได้ระหว่างเรียนด้วยการขายออนไลน์ ของโรงเรียนขยาย
โอกาส และโรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษาด้านทักษะอาชีพแก่
นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 9 คน คนละ 120 บาท )  
 - ค่าพาหนะ คันละ 500 บาท/กรรมการ 3 ชุด ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,080 
1,500 

  
 
 
 
 
 

1,080 
1,500 

กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน*30 บาท*2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คน*80 บาท*1 วัน 
- ค่าวัสดุ(ถ่ายเอกสาร) 

  
600 
800 

 
 
 

1,000 

 
600 
800 

1,000 
รวมทั้งสิ้น 16,800 16,580 12,000 45,380 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ 

- - - - - 

กิจกรรมที่  2 ประชุมความเข้าใจ 
Focus group โดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ยื น ยั น รู ป แบบ ในกา ร จั ด อบรม
โครงการเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนที่ส่ งเสริมการศึกษาด้าน
ทักษะอาชีพแก่นักเรียน 

- 7,000 - - 7,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดท าหลักสูตร
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษาด้าน
ทักษะอาชีพ 

- 6,400 - - 6,400 

กิจกรรมที่  4  การจัดอบรมการ
ส่ ง เสริมการ พัฒนาทักษะอาชีพ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนที่ส่ งเสริมการศึกษาด้าน
ทักษะอาชีพ (ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง 

- - 14,700 - 14,700 

กิจกรรมที่ 5 การจัดอบรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนที่ส่งเสริมการศึกษาด้าน
ทักษะอาชีพ โดยการขายสินค้า
ออนไลน์ 

- - 12,300 - 12,300 

กิจกรรมที่ 6 การติดตาม 
ประเมินผล 

- - 2,580 - 2,580 

กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

- - - 2,400 2,400 

รวม - 13,400 29,580 2,400 45,380 
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1. โครงการ  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล      นายชุมพล  จงรัตน์กลาง   สิบเอกประภัทร์  รักษาภักดี  โทรศัพท์  โทรสาร  042-359563  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ 
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  การสร้างเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ทันสมัย ในการ 
 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ก.ค.ศ.ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสาย
งานการสอน ส่งพร้อมกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว.20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมุ่งเน้นให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการสั่งสมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือแสดงถึงความช านาญการและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความเข้มแข็งกับวิชาชาชีพครูและสามารถยกระดับคุณภาพครูให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งก าหนดมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ (ว20/60) ไว้ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน ด้านที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านที่ 3 การพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
 ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ส่งพร้อมกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้อนุวัติตามความใน

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในอันที่จะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ  มาตรา 54 ก าหนดว่า การให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
วิทยฐานะ (ว20/60) ซึ่งผ่านการประเมิน  และมาตรา 80 ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ ส่งพร้อมกับหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว.21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้
เกิดคุณภาพการศึกษา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสมได้ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สมควรก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความช านาญและมีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 (4) และมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงได้ก าหนดให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อ ได้แก่   
  1) มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครูวิทยฐานะปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ   
  2) มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครู หรือต าแหน่งครูในวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ปัจจุบันในช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี ส าหรับการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมงต่อปี ส าหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ 
 3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  
 4) ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่
ยื่นค าขอ 
 5) มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน นับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นค าขอ ซึ่งได้มีการประเมินตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 และมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในแบบ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2)    
 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู จึงสมควรจัดโครงการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะ โดยใช้กระบวนการโค้ชชิ่งและมอนิเตอรร์ิ่งแบบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
2.3  เป้าหมาย 
      ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่จ าเป็นจะต้องเตรียม
ความพร้อมให้มีคุณสมบัติ 5 ประการในแต่ละปีการศึกษา 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output)   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทีป่ระสงค ์
จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์จะขอมีและ 
เลื่อนวิทยฐานะสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับ
หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1  เชิงปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์จะมีและเลื่อนวิทยฐานะทุกคน 

2.5.2  เชิงคุณภาพ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์จะขอมีและเลื่อน 
วิทยฐานมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ                
ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทย
ฐานะ 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ผู้ประสงค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและ
หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
 2) โรงเรียนประสบความส าเร็จในแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรตามอ านาจหน้าที่ในมาตรา 27 และ
มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 3) เขตพ้ืนที่การศึกษา มีเครือข่ายพัฒนาวิทยฐานะเกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตามกรอบ
ภารกิจที่กฎหมายก าหนด และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เห็นผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ที่มีความประสงค์จะขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะทุกคน 
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2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
           วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   89,700  บาท   

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย งบประมาณ

ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่  
- ค่าอาหารกรรมการ 15 คน 1 มื้อ x 90 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 500 คน 1 มื้อ x 90 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 500 คน x 2 มื้อ  
  x 30 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน จ านวน 6 ชั่วโมง  
- ค่าพาหนะ ที่พักคณะวิทยากร  
- ค่าวัสดุ 
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18,000 

 
18,000 
14,000 
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2 สรุป รายงานผล - - - - 
รวมทั้งสิ้น 18,000 58,100 13,600 89,700 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

 
แผนการปฎิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่

1/2563 
ไตรมาสที่
2/2563 

ไตรมาสที่
3/2564 

ไตรมาสที่
4/2564 

1.การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ใหม่  

- 89,700 - - 89,700 

2. สรุป รายงานผล - - - - - 
รวม - 89,700 - - 89,700 
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2. โครงการ พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ครู 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางทองเหลียน  ประนันทัง  โทรศัพท์   0985956882 โทรสาร 042-359563 E-mail  
leantong.pranun@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที ่11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ 
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน  ด้านประสิทธิภาพ  การสร้างเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ทันสมัย ในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 56 บัญญัติให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 50 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญครูผู้ช่วย
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของ
เยาวชนและสังคมได้ ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย ระเบียบ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ส าหรับข้าราชการครูผู้ช่วย เป็นกลไกและเป็นพลังส าคัญในกระบวนการทางการศึกษา
เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติ
บ้านเมืองต่อไป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ผู้ได้รับ
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การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี โดยให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินการ 
2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของความเป็นครู 
 2.2.2  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยากร 
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 2.2.3  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัด
การศึกษาตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จ าเป็นของครู บุคลากรทางการศึกษา 
 2.2.4  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
ทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3  เป้าหมาย 

2.3.1 ครูผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ที่บรรจุ
หลังวันที่ 20 มกราคม 63 ถึงปัจจุบัน  จ านวน 100 คน 
 2.3.2 ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
ครูผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ที่บรรจุ 

หลังวันที่ 20 มกราคม 2563 ถึง ปัจจุบันจ านวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของความเป็นครู     

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ครูผู้ช่วยสามารถจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนา 

วิชาการตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ครูผู้ช่วยประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของความเป็นครู 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1  เชิงปริมาณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ที่บรรจุหลังวันที่ 20 มกราคม63 ถึงปัจจุบัน จ านวน 100 คน 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้ช่วยทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน เตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
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2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเต็มตามศักยภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 2.6.2 ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน
ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ทุกคน 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  76,200  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน     
- ค่าอาหารกลางวัน  15 คน x 80 บาท x 1 วัน  1,200  1,200 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 30 บาท x 2 มื้อ  900  900 
2. ประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย จ านวน 3 วัน 100 คน 
กรรมการ 15 คน 

    

- ค่าอาหารกลางวัน 115 คน x 80 บาท x 3 วัน  27,600  27,600 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 115 คน x 30 บาท x 6 มื้อ  20,700  20,700 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 18 ช.ม. x 600 บาท  10,800   10,800 
- ค่าวัสดุ   15,000 15,000 
3. สรุป รายงานผล     

รวมทั้งสิ้น 10,800 50,400 15,000 76,200 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- - 2,100 - 2,100 

2. ด าเนินการประชุมพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ช่วย  

- - 74,100 - 74,100 

3. สรุป รายงานผล - - - - - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

รวม - - 76,200 - 76,200 
 
3. โครงการ  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปี 2564 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางทองเหลียน  ประนันทัง  โทรศัพท์   0985956882 
โทรสาร 042-359563  E-mail  leantong.pranun@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ 
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน  ด้านประสิทธิภาพ การสร้างเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ทันสมัย ในการ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
คนในสังคม สิ่งส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ ความสามารถ             
มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2564 เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องของ
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ศิษย์ สังคม และบุคคลทั่วไป มีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้มี
ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงก าหนดการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพ่ือรับเกียรติบัตร และโล่รางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป  
2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 2.2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2.3 เพ่ือสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 2.2.4 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 2.2.5 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน  
2.3  เป้าหมาย 

2.3.1  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  จ านวน 15 คน 
2.3.2  ครูผู้สอนตามระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  จ านวน 36 คน  
2.3.3  ครูผู้สอนทั้ง  8 กลุ่มสาระ  จ านวน  96 คน 
2.3.4  บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) จ านวน  4 คน 
2.3.5  ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  74 คน 
2.3.6  พนักงานราชการ  จ านวน  36  คน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านการประเมินผลงานด้านวิชาการ การปฏิบัติงาน 
มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีขวัญก าลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด  

สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานสู่สารธารณะชน เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติแก่ข้าราชการ 
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1   เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด 

สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  จ านวน  261 คน 
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2.5.2  เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด  

สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานตามความเหมาะสม 

2.6.2  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีขวัญก าลังใจในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.6.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                
และเผยแพร่ผลงานต่อสารธารณะ  
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด สพป.
หนองบัวล าภู เขต 2 ทุกคน 
2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 21,100 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 รางวัล “ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และศึกษานิเทศก์” ประจ าปี 2564 
ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 1 วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 60 บาท x 1 วัน 

  
 
 

1,200 
900 

  
 
 

1,200 
900 

กิจกรรมที่ 2 รางวัล “ครูดีมีจรรยาบรรณ” ประจ าปี 2564 
 ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 1 วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 60 บาท x 1 วัน 

  
 

1,200 
900 

  
 

1,200 
900 

กิจกรรมที่ 3 รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้” 
ประจ าปี 2564  ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก 
   - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 1 วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 60 บาท x 1 วัน 

  
 
 

1,200 
900 

  
 
 

1,200 
900 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
กิจกรรมที่ 4 รางวัล “บุคลากรดีเด่น สพป.นภ.2” ประจ าปี 
2564 ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือก 
   - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 1 วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 60 บาท x 1 วัน 

  
 
 

1,200 
900 

  
 
 

1,200 
900 

กิจกรรมที่ 5 รางวัล “ลูกจ้างดีเด่น สพป.นภ.2” ประจ าปี 2564 
ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 1 วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 60 บาท x 1 วัน 

  
 

1,200 
900 

  
 

1,200 
900 

กิจกรรมที่ 6 รางวัล “พนักงานราชการดีเด่น”ประจ าปี 2564 
 ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 1 วัน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 60 บาท x 1 วัน 

  
 

1,200 
900 

 
 
 
 

 
 

1,200 
900 

กิจกรรมที่ 7 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ
ผลการคัดเลือกรางวัลทุกรางวัล ประจ าปี 2564 จ านวน 25 คน  
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 80บาท x 1วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน x 60 บาท x 1วัน 
- ค่าวัสดุ 

  
 

2,000 
1,500 

 
 
 
 

5,000 

 
 

2,000 
1,500 
5,000 

รวมทั้งสิ้น - 16,100 5,000 21,100 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2563 
ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1.ประชุมคณะกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  

10,500 2,100 - - 12,600 

2. ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองให้ความเห็นชอบผล
การคัดเลือก 

8,500 - - - 8,500 

3. สรุป รายงานผล - - - - - 

รวม 12,600 8,500 - - 21,100 



 

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  111 
 

4. โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกส าหรับครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต  2 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ชื่อ-สกุล    นางสาวมาริษา ดีสม     โทรศัพท์  - โทรสาร 042-359563 E-mail 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขบัเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  การสร้างเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ทันสมัย ในการ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย  แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลให้นักเ รียนสามารถมี
พัฒนาการทักษะด้านต่างๆ รวมไปถึงการจบการศึกษาได้อย่างสัมฤทธิผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยจะต้องมี
บทบาทท้ังเป็นที่ปรึกษาเชิงวิชาการและเป็นที่ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ด้วยการท าหน้าช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถคิด
และตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้  ด้วยการใช้เทคนิคของการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารความเข้าใจ ทักษะ
การควบคุมอารมณ์ รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตเวชเด็ก  ดังนั้น   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กจึงต้องมีความตื่นตัว  และ
เตรียมพร้อมส าหรับการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว ปรับตัวตามสถานการณ์ และเตรียมพร้อมเพ่ื อให้มี
ทักษะพร้อมส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพ่ือจะสามารถ  ด าเนินชีวิตได้อย่างไม่เป็นปัญหามีชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข 

 ในฐานะที่ครูพี่เลี้ยงเด็ก ผู้ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการสร้างเสริมพัฒนาการและทักษะชั้นต้นของนักเรียน อีก
ทั้งยังแบบอย่างการเรียนรู้  และการพัฒนาของเยาวชนในสังคม ตลอดจน  เป็นขวัญก าลังใจที่ใกล้ชิดของลูกศิษย์  
ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครูพ่ีเลี้ยงจึงเป็นบุคลากรส าคัญทางการศึกษาที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาตน 
พัฒนางาน เป็นบุคคลแรกๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2   ตระหนักถึงความส าคัญของการมีจิตวิทยาในสถานศึกษาของครูพ่ีเลี้ยง  ที่มีต่อการพัฒนาครู 
จึงได้จัดท าหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกในสถานศึกษา เพ่ือให้ครูสามารถเสริมสร้างทักษะทาง



 

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  112 
 

จิตวิทยาที่จะน าไปใช้ในสถานศึกษาและน าไปพัฒนาตนเอง เพื่อประยุกต์ผลการเรียนรู้และการพัฒนาขยายผลไปสู่
การท างานและการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าร่วมกับผู้อ่ืน 

2.2 วัตถุประสงค์  
 2 .2. 1 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นให้แก่ ครูพี่เลี้ยงเด็ก 
 2.2.2 เพ่ือให้ครูพ่ีเลี้ยงเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆ 
 2 2. .3 เพ่ือให้ครูพ่ีเลี้ยงเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตวิทยาเชิงบวกในการจัดการ
เรียนการสอน 
2.3 เป้าหมาย 
 ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 38 คน 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
 2.4.1 ผลผลิต  (Output) 
  1) ครูพ่ีเลี้ยงมีความรู้เรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
  2) ครูพ่ีเลี้ยงเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆ 

2.4.2 ผลลัพธ์ 
  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กสามารพัฒนาทักษะชีวิตและจิตวิทยาเชิงบวกในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.5.1 เชิงปริมาณ  
  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กทุกคนมีความรู้เรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆ การพัฒนาทักษะชีวิตและการจิตวิทยาเชิงบวกในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและสังคมให้กับตนเอง 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ  
  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กสามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น เข้าใจพัฒนาการของเด็กในวัย
ต่างๆ การพัฒนาทักษะชีวิตและการจิตวิทยาเชิงบวกในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจและสังคมให้กับตนเอง  
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 มีองค์ความรู้เรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นให้แก่ ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 
2.6.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆ 
2.6.3 มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะชีวิตและการจิตวิทยาเชิงบวกในการ 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 2.7.2 สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
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 2.7.3 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม - กันยายน 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 19,700 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างาน/วิทยากร 
-  ค่าอาหารกลางวัน 10 คน X 1 มื้อ X 80 บาท 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน X 1 มื้อ X 30 
บาท 
2. ประชุมนักจิตวิทยาเชิงบวกฯ 
-  ค่าอาหารกลางวัน 50 คน X 1 มื้อ X 80 บาท 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน X 2 มื้อ X 30 
บาท 
-  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
-  ค่าวัสดุ 
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3,600 
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รวมทั้งสิ้น 3,600 8,100 8,000 19,700 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฎิบัติงาน )กิจกรรม(  
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่
1/2563 

ไตรมาสที่
2/2563 

ไตรมาสที่
3/2564 

ไตรมาสที่
4/2564 

1. ประชุมคณะท างาน/วิทยากร - 1,100 - - 1,100 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวก
ส าหรับครูพี่เลี้ยง 

- 18,600 - - 18,600 

รวมทั้งสิ้น - 19,700 - - 19,700 
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5. โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2       
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมาริษา ดีสม โทรศัพท์  - โทรสาร 042-359563 E-mail 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้               
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  การสร้างเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ทันสมัย ในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีคุณครูประจ าชั้นเพ่ือพัฒนาให้เป็น
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจ าชั้นเพ่ือเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ขยาย
องค์ความรู้ทางจิตวิทยาให้กับนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา และเป็นการพัฒนาสมรรถนะของนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและเครือข่ายสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
ร่างกายและทางด้านจิตใจของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้
ถูกต้องเหมาะสม 

ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
เห็นความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เพ่ือเป็นการขยายความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติได้จริงตามหลักสูตร การฝึกอบรมครูประจ าชั้นเพ่ือเป็น
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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2.2 วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพ่ือให้นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้เรื่องโรคจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน 
2.2.2 เพ่ือให้นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและแนวทางการปฏิบัติงาน 
2.2.3 เพ่ือให้นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
2.2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายการปฏิบัติของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
2.3 เป้าหมาย 
 ครูประจ าชั้นท าหน้าที่นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 105 คน 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต  (Output) 
1) นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้เรื่องโรคจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน 
2) นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและแนวทางการปฏิบัติงาน 
3) นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  

 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
1) ร้อยละ 100 นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา มีทักษะความรู้ด้านจิตวิทยาในการปฏิบัติหน้าที่  
2) สร้างเครือข่ายการปฏิบัติของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
  ครูประจ าชั้นปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 105 คน มีทักษะความรู้ด้านจิตวิทยาในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ  
  นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กวัย
เรียน สามารถความเข้าใจในบทบาทและแนวทางการปฏิบัติงาน และความรู้ทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียน  พร้อมทั้งมีเครือข่ายการปฏิบัติของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา กับนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1 นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษารู้จักโรคจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน  

2.6.2 นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาทราบถึงบทบาทและแนวทางการปฏิบัติงาน 

2.6.3 นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีทักษะและสามารถน าความรู้ลงสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้จริง 

2.6.4 มีเครือข่ายการปฏิบัติของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา กับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.6.1 นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
  2.6.2 สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
  2.6.3 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม - กันยายน 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 26,800 บาท 

รายละเอียดการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างาน/วิทยากร 
-  ค่าอาหารกลางวัน 10 คน X 1 มื้อ X 80 บาท 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คนX 1 มื้อ X 30 บาท 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
-  ค่าอาหารกลางวัน 110 คน X 1 มื้อ X 80 บาท 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 105 คนX 2 มื้อ X 30 
บาท 
-  ค่าวิทยากร  
-  ค่าวัสดุ 
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7,000 

 
800 
300 

 
 

8,800 
6,300 
3,600 
7,000 

รวมทั้งสิ้น 3,600 16,200 7,000 26,800 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 
 

แผนการปฎิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่

1/2563 
ไตรมาสที่
2/2563 

ไตรมาสที่
3/2564 

ไตรมาสที่
4/2564 

1. ประชุมคณะท างาน/วิทยากร - 1,100 - - 1,100 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา  

- 25,700 - - 25,700 

รวม - 26,800 - - 26,800 
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6. โครงการ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) ชื่อ – นามสกุล นางสาวเตือนใจ  แสนนา, นายอดิศร  โคตรนรินทร์, 
นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์ และนายเจียมพล  บุญประคม  โทรศัพท์ 081-9541820 โทรสาร 042-359563                        
E-mail  Took.fm1820@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง  นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้               
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อการบริหารการศึกษา 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ที่ทันสมัย 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านโอกาส ข้อ 4 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา

ในสังกัด น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)                 
มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
วิชาการ ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ น าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  ซึ่งในปัจจุบัน ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดบางส่วน ยังขาดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามาใช้ท าให้ 
สถานศึกษาไม่สามารถน าสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ทั้งยังพบว่าข้อมูลหรือสารสนเทศ บางส่วนยังไม่
เป็นไปตามสารสนเทศที่ดี กล่าวคือ ขาดความถูกต้อง แม่นย า  ไม่เป็นปัจจุบัน มีการท างานซ้ าซ้อน ท าให้เกิดความล้าช้า 
และเพ่ิมกระบวนการท างานให้บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน      

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้การจัดการศึกษาได้
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อย่างมีประสิทธิภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท าการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ขึ้น 
2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ส าหรับสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ของสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหรือประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการ
การศึกษา ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา ได้ตามศักยภาพ 

2.2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การพัฒนาการการศึกษา  ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
2.3  เป้าหมาย 

2.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 103 โรงเรียน เพื่อใช้ใน
การบริหารและพัฒนาระบบ 

2.3.2 สนับสนุนและพัฒนา พร้อมทั้งจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 103 
โรงเรียน  มีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 โปรแกรม 

 2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาศึกษา ไม่น้อยกว่า 103 คน   

 2.3.4 นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การพัฒนาการศึกษา 
  2)  สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 103 โรงเรียน มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาที่
ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา หรือนวัตกรรม 
เพ่ือช่วยในการพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการบริหาร  ด้านการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2) สถานศึกษาในสังกัด มีศักยภาพในการบริหารงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ลดภาระงานของครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
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3) ครูและบุคลากร มีคุณภาพและศักยภาพ 
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนในสังกัด 102 โรง 1 สาขา สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาได้ถูกต้อง 

ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
2) ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  มีข้อมูลเทคโนโลยี 

สารสนเทศและเพ่ือการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิผล    
2) สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ที่มีความถูกต้อง เหมาะสมกับบริบท 

ของโรงเรียน 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เพ่ือการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด ที่สอดคล้องกับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ   
 2.6.2 สถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ือการศึกษาที่มีความถูกต้อง เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

2.6.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  โรงเรียนในสังกัด 102 โรง 1 สาขา 
2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน  พ.ศ. 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 6,800  บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา   

1.1 ส ารวจความต้องการในการพัฒนา  
1.2 วางแผน ออกแบบหลักสตูรการพัฒนา  
1.3 จัดท าคู่มือในการพัฒนา (Online) 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานระบบการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา   
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 บาท x 10 วัน x 4 คน 
- ค่าพาหนะ  200 x 10 วัน   

4,800 
2,000 

4,800 
2,000 

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์สรุป รายงานผลการด าเนินงาน - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 6,800 - 6,800 

 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา   

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้งานระบบการ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา    

- 6,800 - - 6,800 

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์สรุป 
รายงานผลการด าเนินงาน 

- - - - - 

รวม - 6,800 - - 6,800 

 
7. โครงการ ประชุมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางนวพร  สมบัติธีระ   โทรศัพท์  0857577340 โทรสาร 042359564  E-mail 
timtim6311@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้                 
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  การสร้างเสริมครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ทันสมัย ในการ               
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดซึ่งมี

ทั้งหมดจ านวน 102 โรงเรียน 1 สาขา เป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดเขตการปกครองท้องที่
ต าบลเป็นหลัก มีท้ังหมดจ านวน 12 ศูนย์เครือข่าย โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย 
และเป็นตัวแทนของผู้บริหารสถานศึกษามีภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาธิการจังหวัด และจังหวัด ลงสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้ผลผลิตหลักซ่ึงก็คือนักเรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด และมีคุณภาพ 
            การจัดประชุม สัมมนา ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน สามารถน าไป
วางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และนอกจากการจัดประชุม สัมมนาที่เป็น
วิชาการแล้ว การจัดกิจกรรมเพ่ือให้ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการท างาน ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันก็มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จด้วยเช่นเดียวกัน จากการด าเนินงาน
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบรรจุแต่งตั้ง และย้ายมาใหม่เป็น
จ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอาจจะยังไม่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ประสบปัญหาในการติดต่อประสานงาน และการให้บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ได้มองเห็นความส าคัญของอุปสรรค ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค ์
       2.2.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางการบริหารงานให้กับประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ให้มี
ประสิทธิภาพ 
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      2.2.2  เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้มีมุมมอง แนวคิดในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานด้านการจัดการศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

     2.2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2.3  เป้าหมาย 
                2.3.1 ผู้บริหารโรงเรียน/ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
                2.3.2 เจ้าหน้าทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  

มีแนวทางในการบริหารงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน 
           2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจการจัดศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านแผนงานและงบประมาณ 
และด้านบริหารงานทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

   2.5.1   เชิงปริมาณ 
    ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา/กลุ่มงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองบัวล าภู เขต 2 มีแนวทางในการบริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา น าไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

    2.5.2  เชิงคุณภาพ 
 2.5.2.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทิศทางการบริหารงานสามารถพัฒนา

สร้างสรรค์ผลงานด้านการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
     2.5.2.2 ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                    2.6.1  สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 
สามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2.6.2 สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2  
มีความเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล                                     
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2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนในสังกัด และผู้มา
ขอรับบริการจากบุคคลภายนอก 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   พฤศจิกายน  2563 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  33,420 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 82 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 82 คน x 250 บาท x 1 วัน 
- ค่าวัสดุ 

  
 

4,920 
20,500 

 
 

 
 
8,000 

 
 
  4,920 
 20,500 
   8,000 

2.สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น  25,420 8,000 33,420 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที ่
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. การประชุมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการ 
บริหารจัดการและกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

33,420 - - - 33,420 

2. สรุปผลการด าเนินงาน - - - - - 

รวม 33,420 - - - 33,420 
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8. โครงการ สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์  โคตรสุวรรณ์    โทร. 086-4817448 โทรสาร. 042-359563    E-mail. 
fern_ton0703@hotmail.co.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ (id 
plan, plc, lockbook) เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนอัตราก าลังในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความต้องการ(id plan ,plc ,lockbook) เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวล าภู เขต 2 ได้มีมติก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนการอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน จัดท าแผนการสอน สื่อประกอบการสอนและจัด
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน และเพ่ือการบริหารอัตราก าลังที่ว่างให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคล จึงได้ก าหนดโครงการสอบคัดเลือกนี้ขึ้น   
2.2 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
2.3  เป้าหมาย 

  สรรหาบุคลากรพนักงานราชการ ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 1 อัตรา 
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ไดบุ้คคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานราชการ 
ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 
          2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
   โรงเรียนได้รับจัดสรรบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการสอนระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัย 
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

   2.5.1   เชิงปริมาณ 
  สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง ทดแทนต าแหน่งว่างในโรงเรียน 

   2.5.2  เชิงคุณภาพ 
       ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรบุคลากรช่วยปฏิบัติงานราชการทดแทนต าแหน่งว่าง 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์   โรงเรียนในสังกัด 102 โรง 1 สาขา 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563  
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 39,500 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะบริหารหารือแนวทางการสรรหาบุคลากร     
2. ประชุมเตรียมการคณะกรรมการก าหนดสรรหาพนักงาน
ราชการ ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60คนx30บาทx1มื้อ 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าสนามสอบ 

 
 

1,800 
 

2,000 

  
 
 

3,000 
 

 
 

1,800 
3,000 
2,000 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับห้องสอบ 4 ห้อง ๆ ละ 2 คน    
  8คนx300บาทx1วัน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 4 ห้อง ๆ ละ 3 คน    
  12คนx300x1วัน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย   

 
2,400 

 

3,600 
 

   
2,400 

 

3,600 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
  3คนx300บาทx1วัน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ รับ-ส่งข้อสอบ   
  3คนx300x1วัน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ    
  3คนx300x1วัน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจข้อสอบ 
  10คนx300บาทx1วัน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประมวลผลข้อสอบ 
  5คนx300บาทx1วัน  
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเงิน 
  3คนx300บาทx1วัน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดสถานที่สอบ 
  8คนx300บาทx1วัน 

900 
 

900 
 

900 
 

3,000 
 

1,500 
 

900 
 

2,400 

900 
 

900 
 

900 
 

3,000 
 

1,500 
 

900 
 

2,400 
3. สรุป รายงานผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 36,500 - 3,000 39,500 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. ประชุมคณะบริหารหารือแนว
ทางการสรรหาบุคลากร 

- - - - - 

2. ประชุมคณะกรรมการก าหนด
สรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่ง
ครูพ่ีเลี้ยง 

39,500 - - - 39,500 

3. สรุป รายงานผล      

รวม 39,500 - - - 39,500 
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1. โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายอดิศร โคตรนรินทร์   โทรศัพท ์ 081-3802023 โทรสาร 042-359563  E-mail   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา                                                     
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ การเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา 

ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ  แนวทางการการด าเนินงาน 
ด้านคุณภาพ ข้อ 7 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษา ของพสก

นิกรเป็นอย่างยิ่ง ทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทรงเห็นว่าการศึกษา 
มีความส าคัญต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และต่อการพัฒนาประเทศ  ดังกระแสพระราชด ารัส และ
พระบรมราโชวาทซึ่งได้พระราชทานไว้ ณ โอกาสต่างๆ ที่อัญเชิญมาตอนหนึ่ง ความว่า “...การพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป 
มีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงด้วยการให้การศึกษา การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้
เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ...” และนอกจากนี้ ยังทรงมีพระราชญาณทัศน์ในการใช้ประโยชน์ของการ
สื่อสารผ่านดาวเทียมมาใช้เพ่ือการศึกษาของไทย สามารถแก้ปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนชาวไทยที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งชนบททุรกันดาร และห่างไกลความเจริญ ซึ่งขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้ประกอบกับ
พ้ืนที่ดังกล่าวยังขาดแคลนครูผู้สอน และอุปกรณ์การเรียนที่ส่งเสริมต่อการเรียนและการศึกษาของเด็กและเยาวชน อัน
จะส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มีสติปัญญาในการไตร่ตรองความคิด และการ
กระท าอย่างมีเหตุผล และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น เพ่ือที่จะมาเป็นก าลังหลักส าคัญในการร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้มี
ความผาสุกสืบไป  

กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียน
การสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่าย ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มายกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television ; DLTV) เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของครูอย่างครบถ้วน เป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ลดช่องว่าง และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชน และเป็นการด าเนินการตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทและสนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญและคุณประโยชน์อย่างยิ่งของการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จึงก าหนดโครงการนี้ขึ้น 
2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกวด Best Practices ระดับ 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับเขตตรวจราชการที่ 10 ให้กบั
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม     

2.2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)                
ด้านวัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

2.2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
      
2.3  เป้าหมาย 
 2.3.1 โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จ านวน 45 โรงเรียน 

 2.3.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

  โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีเครือข่ายประสานความ

ร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-Net, NT สูงขึ้น  
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในโครงการ จ านวน 45 โรงเรียน มีผลการด าเนินงานที่ยอดเยี่ยม Best Practices 
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ 
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 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทุกโรงเรียนมีความพร้อม 

ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

2) ร้อยละของครูในโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สามารถ 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1 โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีความพร้อมในการจัด 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได ้
  2.6.2 ครูในโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สามารถจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในฐานะครูปลายทาง  
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 2.7.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปีการศึกษา 2563 – 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  19,900  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประกวด Best Practices ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
1.1 ประชุมคณะกรรมการประกวด Best Practice ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 

  
 
 
 

1,200 
900 

  
 
 
 

1,200 
900 

1.2 ประกวด Best Practice ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 10 คน x 500 บาท x 1 วัน 
- ค่าตอบแทนส าหรับผู้ชนะการประกวด Best Practice ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา   

 
 
 

5,000 
10,000 

 
1,600 
1,200 

 
 

  
1,600 
1,200 
5,000 
10,000 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนิน  - - - - 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

งานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) (ใช้งบนิเทศ) 
กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 15,000 4,900 - 19,900 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 1 ประกวด Best 
Practices ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ประกวด Best Practice ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
 

2,100 

    
 
 

2,100 

1.2 ประกวด Best Practice 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

17,800    17,800 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม 
มาตรฐานการจัดการศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานการ
ด าเนินโครงการ 

- - - - - 

รวม 19,900 - - - 19,900 
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2. โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (GBL : Game-based 
Learning) 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายเจียมพล บุญประคม   โทรศัพท ์ 089-5761014 โทรสาร042-359563  E-mail  - 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ การเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา 

ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ  แนวทางการการด าเนินงาน 
ด้านคุณภาพ  ข้อ 5 พัฒนาการใช้ ICT ให้กับครูและนักเรียน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
สร้างนักวิจัย และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ ปัจจุบันระบบการศึกษาโลกให้ความส าคัญต่อ
การสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการค านวณตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นการสร้างแนวคิดเชิง
ค านวณ (Computational thinking) ซึ่งเป็นการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการคิด
เหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพ่ือที่จะน าประเทศไปสู่การพัฒนาตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา มุ่งเน้น
ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิด ทักษะกระบวนการ ค่านิยม เจตคติ มาหลอมรวมกันเป็น
สมรรถนะเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง เป็นฐานในการพัฒนาสู่อาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
พัฒนาก าลังคน และเป็นฐานในการต่อยอดไปสู่ชีวิตประจ าวันและการแข่งขันของประเทศในอนาคต แต่อย่างไรก็
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ตาม ในส่วนของนักเรียนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
และสอดคล้องกับบริบทที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ 

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เป็นวัยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการคิดโดยเฉพาะ การคิดเชิง
ตรรกะ การคิดเป็นเหตุเป็นผล การตัดสินใจ ซึ่งจ าเป็นต้องปรับให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษาและสังคมที่
นักเรียนอาศัยอยู่ รวมทั้งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดส าหรับเด็กคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือท า (เล่น) อย่างสนุกสนาน การ
เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) สามารถท าให้เด็กเปลี่ยนแนวคิดเชิงนามธรรม เป็นรูปธรรม
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 
ท าให้เกิดองค์ความรู้ที่คงทน ผู้เรียนเข้าใจเห็นภาพ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ พร้อมกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 ไปกับการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนจึงสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.2 วัตถุประสงค์ 

  2.2.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยการ 
ใช้ Game Based Learning 

  2.2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT)  

  2.2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   
2.3  เป้าหมาย 

  2.3.1 โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  จ านวน 62 

 โรงเรียน 

  2.3.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DLIT)    

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

  ครูในโรงเรียนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มีความรู้ความ

เข้าใจในการใช้ GAME BASED LEARNING ในการจัดการเรียนการสอน  

 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-Net, NT สูงขึ้น  
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในโครงการทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  57 โรงเรียน 
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2.5.2 เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนในโครงการ 57 โรงเรียน มีความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ (DLIT) 
2) ร้อยละชองครูในโรงเรียนโครงการสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล 

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 โรงเรียนในโครงการมีความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
 2.6.2 ครูในโรงเรียนโครงการสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ด้วยการใช้ Game Based Learning 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการ 
 2.7.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปีการศึกษา 2563 - 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  25,900  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู 
1.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) (GBL) 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 

  
 
 

1,200 
900 

  
 
 

1,200 
900 

1.2 อบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียน
โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ด้วยการใช้ GAME BASED LEARNING 
- ค่าอาหารกลางวัน 85 คน x 80 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 85 คน x 30 บาท x 4 มื้อ  

 
 
 
 

 
 
 

13,600 
10,200 

  
 
 

13,600 
10,200 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนิน  
งานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) (GBL) โรงเรียนในโครงการ (ใช้งบนิเทศ) 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผลการด าเนินโครงการ - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 25,900 - 25,900 
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2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะครู 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
โครงการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) (GBL) 

- 2,100 - - 2,100 

1.2 อบรมปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะครูในโรงเรียน
โครงการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ด้วยการใช้ GAME 
BASED LEARNING  

- 23,800 - - 23,800 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการด าเนินงาน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานการ
ด าเนินโครงการ 

- - - - - 

รวม - 25,800 - - 25,900 

 
3. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ  นางสาวกฤตยา  ตระกูลวงศ์  นางสาวพีรญา  วาดวงศ์ โทรศัพท์  081-2628456 
โทรสาร 042359563 E-mail ticky.krit@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ.  มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ การเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
ตัวชี้วัด ร้อยละนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  แนวทางการด าเนินงาน 
ด้านโอกาส พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและ
จบการศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่แสดง
เจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น  โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการ
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมี
สิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมาตรา 19 ที่กล่าวว่า ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้คนพิการ
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนกรอบทิศทางของแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับร่าง (พ.ศ.2560 – 2574)  ที่ได้ให้ความส าคัญกับการน าแผนสู่การปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายของแผน 
คือการมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้  ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก
และเยาวชนพิการ จ าเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบ “การจัดการเรียนรวม” เพ่ือให้เด็กได้รับการคัดกรองด้วย
ความเที่ยงตรง และเป็นธรรม และเปิดโอกาส และช่วยเหลือคนพิการ  ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง   
2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาให้สามารถจัดท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP,IIP) 
  2.2.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ทีความบกพร่องทาง
ร่างกายและการเรียนรู้ 

2.2.3 เพ่ือให้การรายงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเรียนรวมเป็นไปอย่างถูกต้องและทันตาม
ก าหนดเวลา 
2.3  เป้าหมาย  ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.5.1 ผลผลิต (Output) 

1) โรงเรียนสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลของนักเรียนพิการครบทุกคน 
2) โรงเรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนพิการตามแผนการจัดกรศึกษาเฉพาะบุคคล 

 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง และทักษะ 
การเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

2) ครูมีนวัตกรรมการสอนที่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลได้อย่างมีคุณภาพ 
2) ครูผู้สอนสามารถผลิต และพัฒนาสื่อเพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
     2.5.2  เชิงคุณภาพ 

นักเรียนพิการทางการศึกษาทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแล  พัฒนาเต็มศักยภาพตาม และ 
ประเมินผลการการเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP,IIP)  
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 เด็กและเยาวชนที่พิการทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมและได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ 
 2.6.2 เด็กและเยาวชนที่พิการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

2.7.1 ครู ที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนในสังกัด 
2.7.2 นักเรียนพิการในสังกัดทุกคน 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  พฤศจิกายน  2563  -  เมษายน  2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 53,600 บาท 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและการรายงานผลในระบบ SET 
- ค่าอาหารกลางวัน 120 คน x 2 วัน x 80 บาท    
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  120 คน  x 4 มื้อ x 30 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
10,000 

 
 
19,200 
14,400 
 

 
 
 
 
 
10,000 

 
 
19,200 
14,400 
10,000 
10,000 

กิจกรรมที ่2 นิเทศ ติดตามการขยายผลฯ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 10,000 43,600 10,000 53,600 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. อบรมปฏิบัติการจัดท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
การรายงานผลในระบบ SET 

- - 53,600 - 53,600 

2. นิเทศ ติดตามการขยายผลฯ - - - - - 
รวม - - 53,600 - 53,600 

 
4. โครงการพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ (ค่ายศิลป์สร้างสรรค์) 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ  นางสาวกฤตยา  ตระกูลวงศ์  โทรศัพท ์ 0812628456 โทรสาร 042359563                                                   
E-mail  ticky.krit@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ การเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
ตัวชี้วัด ร้อยละนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค แนวทางการด าเนินงาน ด้านโอกาส พัฒนาระบบการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพและจบการศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ที่รัฐจัดให้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม แต่อย่างไรก็ดียังมีกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีความ
จ าเป็นและต้องการพิเศษ โดยเฉพะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้การดูแล และช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ  เพ่ือเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการ และพัฒนาความสามารถจนน าไปสู่การสร้างรายได้และ
การประกอบอาชีพในอนาคต จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนเหล่านี้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็น
ดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้โอกาสในการพัฒนาความสามารถ ส าหรับเด็ก และเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษของโรงเรียนในสังกัดให้มีโอกาส ได้พัฒนาความสามารถให้เต็มตามศักยภาพ 
2.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
2.3  เป้าหมาย   
 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ จ านวน 50 คน  
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3  จ านวน 50 คน ได้รับการ 

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดชุมชนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) นักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะได้รับการพัฒนาให้ตรงตามความสามารถ เต็มศักยภาพ  
และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสู่การประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ในอนาคต 

2) ครูผู้สอนศิลปะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปะ  และเกิดชุมชน 
การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 
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2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1   เชิงปริมาณ 

  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที ่3   จ านวน 50 คน 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ    

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการช่วยเหลือดูแลพัฒนาเต็มศักยภาพ และ
สามารถน าไปสู่การประกอบอาชีพ 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และได้รับโอกาสในการ 
แสดงความสามารถ 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ จ านวน 50 คน และครูผู้สอน
ศิลปะ 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  พฤศจิกายน  2563  -  เมษายน  2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 57,400 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดท าหลักสูตร 
- ค่าอาหารกลางวัน  20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

 
1,600 
1,200 

 

 
 
 

5,000 

 
1,600 
1,200 
5,000 

กิจกรรมที่ 2 ค่ายศิลป์สร้างสรรค ์
- ค่าอาหารกลางวัน 70 คน x 2 มื้อ x 80 บาท    
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  70 คน  x 4 มื้อ x 30 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

10,000 
 

 
11,200 
8,400 

 
 

 
 
 
 

20,000 

 
11,200 
8,400 
10,000 
20,000 

กิจกรรมที ่3 การสรุปรายงานผลและการแสดงผลงาน - - - - 
รวมทั้งสิ้น 10,000 22,400 25,000 57,400 
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               2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที ่1 ประชุมจัดท า
หลักสูตร 

7,800 - - - 7,800 

กิจกรรมที ่2 ค่ายศิลป์
สร้างสรรค ์

- 49,600 - - 49,600 

กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน 

- - - -  

รวม 7,800 49,600 - - 57,400 

 
5. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ชื่อ – นามสกุล นางสาวเตือนใจ  แสนนา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  โทรศัพท์ 081-9541820 
โทรสาร 042-359563 E-mail -Took.fm1820@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านความปลอดภัย นักเรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม 
ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านความปลอดภัย  ข้อ 3 พัฒนาความรู้ และเพ่ิมทักษะในการคุ้มครองป้องกันความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล 
    ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการด าเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมไทยรวมทั้ง
ความเป็นอยู่ และส่งผลกระทบต่อผู้เรียนหรือเยาวชนมีการรับรู้ ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิด
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ปัญหาทางสังคม ท าให้นักเรียนหรือเยาวชนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ อันส่งผลก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมามากมาย 
ได้แก่การติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์ การท่องโลกอินเตอร์เน็ต การเลียนแบบเพ่ือให้ทันยุค ทันสมัยที่เน้นวัตถุนิยม
มากกว่าจิตใจ จากผลของการเปลี่ยนแปลงไปนี้ท าให้เด็กวัยเรียนและวันรุ่นมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย จนกลายเป็น
วิกฤตของประเทศไทยไปแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหา                

           ข้อมูลตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 มาตราที่ 6 ระบุ
สาระส าคัญว่า สถานศึกษาควรด าเนินการจัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัยของนักเรียน
หรือนักศึกษาโดยจัดหา พัฒนาผู้สอน และให้ค าปรึกษา ตลอดจนจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง และส่งต่อให้
ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

    จากปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้จัดท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้
แบบ E-Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากข้อความข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2.2 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ของข้าราชการครูใน
สังกัด ให้สามารถ จัดการเรียนการสอน ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน 
 2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ 

2.2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.2559 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2.4 เพ่ือลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
2.3 เป้าหมาย    

2.3.1 เชิงปริมาณ  
1) ข้าราชการครูในสังกัดทุกแห่ง ที่สอนวิชาเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตจ านวน 103 โรงเรียน 
2) สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีคุณภาพ มีองค์ 
ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอน มีข้อมูลชัดเจน และมีเครื่องมือก ากับติดตามประเมินผล สามารถตรวจสอบได้ 

2) สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีและทักษะชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามหลักสูตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง 
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2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
  2.4.1 ผลผลิต (Output) ครูผู้สอนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต 

 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  ข้าราชการครูในสังกัด  ที่สอนวิชาเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ร้อยละ 
80 มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านเพศวิถีและทักษะชีวิต สามารถขับเคลื่อนภารกิจ และน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

  2.5.1 เชิงปริมาณ 
    ร้อยละ 80 ของครูในสังกัดทีไ่ด้รับการพัฒนาจนได้วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรเพศวิถี 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน ามาพัฒนาสมรรถนะครู  

ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 ร้อยละ 80 ของครูที่เข้ารับการอบรมออนไลน์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ 
และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน มีข้อมูลและเครื่องมือก ากับติดตามประเมินผล สามารถตรวจสอบได้ 
 2.6.2 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามหลักสูตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด  
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยาน 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 5,000 บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลักสูตรการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ของครูในโรงเรียน 

- 5,000 - 5,000 

2. สรุป และรายงานผล - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 5,000 - 5,000 
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2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลักสูตรการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิตของครูในโรงเรียน 

5,000 - - - 5,000 

2. สรุป และรายงานผล - - - - - 

รวม 5,000 - - - 5,000 
 

 
 
1. โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ  นางสาวกฤตยา  ตระกูลวงศ์  โทรศัพท ์ 0812628456 โทรสาร 042359563 E-mail  
ticky.krit@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ การเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของบ้านเมืองโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนา 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  แนวทางการด าเนินงาน ด้านคุณภาพ ข้อ 7 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหาร 
 

กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

mailto:ticky.krit@gmail.com
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ  
2.1  หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐบาลมียุทธศาสตร์การพัฒนาชาติโดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่9 เป็นแนวทางหลักและวาระส าคัญของชาติ โดยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ว่าด้วยการ
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ และกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่มีใจความส าคัญว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนบานให้แก่ผู้เรียน 2 ด้าน คือ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง” อีกทั้ง รัฐบาลถือวาระ
การพัฒนาใหม่ของโลกที่เรียนว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นหนึ่งในเป้าหมายการด าเนินงานนั้น 
ส านักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา โดยมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดแก่
ผู้เรียน เพ่ือให้มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองได้ตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีคุณธรรม
ก ากับความรู้เป็นกรอบในการด ารงชีวิต  ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการ “การพัฒนาสถานศึกษาโดยการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าว 
2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 พัฒนาโรงเรียนเพ่ือเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
 2.2.2 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศึกษา (ศรร.)  
2.3  เป้าหมาย   

2.3.1 โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด 
 2.3.2 โรงเรียนที่ผ่านการรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง  
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  1) โรงเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา 2562-2563 
  2) โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)  
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 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   โรงเรียนมีแนวทางในการขับเคลื่อนและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1   เชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนในสังกัดเข้ารับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง 44 โรงเรียน 
2) โรงเรียนได้รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

(ศรร.)  
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา 2562-2563 น้อมน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     2) ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) เป็นแหล่งเรียนรู้
คุณภาพให้กับโรงเรียนอื่น 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และได้รับโอกาส
ในการแสดงความสามารถ 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 44 โรงเรียน 
 2.7.2 โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด  
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  พฤศจิกายน  2563  -  เมษายน  2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 24,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา    
- ค่าอาหารกลางวัน  100 คน x 1 มื้อ x 80 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  100 คน x 2 มื้อ x 30 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

5,000 

 
 

8,000 
6,000 

 
 

 
 
 
 
 

5,000 

 
 

8,000 
6,000 
5,000 
5,000 

กิจกรรมที ่2 ประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือ
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - 

กิจกรรมที ่3 ประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือ - - - - 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

รวมทั้งสิ้น 5,000 14,000 5,000 24,000 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา    

- 24,000 - - 24,000 

กิจกรรมที ่2 ประเมินความ
ยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียง
เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - 

กิจกรรมที ่3 ประเมินความ
ยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียง
เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - 

รวม - 24,000 - - 24,000 
 

2. โครงการ คุณธรรมน าใจ ห่วงใยในชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายศุภชัย  ทองโคตร  โทรศัพท์ 080-1917655 โทรสาร 042359564 E-mail tongkote.s@ 
gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านความปลอดภัย ข้อ 1 นักเรียนปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ 
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ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างส านึกรักษ์ส่งแวดล้อมทุกระดับ 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
4. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. จ านวนของสถานศึกษาที่ขอสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
6. จ านวนสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. จ านวนสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมและน าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านความปลอดภัย ข้อ 3 พัฒนาความรู้ และเพ่ิมทักษะในการคุ้มครองป้องกันความ
ปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสว่า “การศึกษา คือ ความมั่นคงของ

ประเทศ การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า 
และมีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย”  โดยทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาว่า การศึกษาต้องสร้าง
ให้คนไทยให้มีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพ มี
งานท า และ 4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมในบ้านของเราธรรมชาติเริ่มลดน้อยลง 
ขยะก็มากข้ึนทุกวัน หากน าขยะเหล่านั้นมาท าให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ก็จะเป็นผลดีแก่นักเรียนไม่
น้อยเลยทีเดียว ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงจัดท าโครงการคุณธรรม
น าใจ ห่วงใยในชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น เพ่ือน้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมไปถึงมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย 
2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษะอันพึงประสงค์ 

2.2.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรม สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   2.2.3 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3  เป้าหมาย    โรงเรียนในสังกัด จ านวน 102 โรงเรียน 1 สาขา 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
 ครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจสามารถน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน 

หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษะอันพึงประสงค์ และ
บริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.5.1   เชิงปริมาณ 

 1) ร้อยละของโรงเรียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษะอันพึงประสงค์ 

 2) ร้อยละของโรงเรียนสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

 1) โรงเรียนในสังกัดน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษะอันพึงประสงค์ 

 2) โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 2.6.1 โรงเรียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษะอันพึงประสงค์  

            2.6.2 สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรม สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

            2.6.3 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์   โรงเรียนในสังกัด 103  โรง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ   กรกฎาคม 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 32,320 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมกรรมการ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 2 มื้อ x 30 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 1 มื้อ x 80 บาท  

  
900 

1,200 

 
 
 

 
900 

1,200 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
2.อบรมครูผู้รับผิดชอบรับมอบนโยบายการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 110 คน x 2 มื้อ x 30 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน 110 คน x 1 มื้อ  x 80 บาท  
 - ค่าวัสดุ 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  
3.สรุปรายผล 

 
 

6,600 
8,800 

 
3,900 

 

 
 
 
 

6,270 

 
 

6,600 
8,800 
6,270 
3,900 

 
รวมทั้งสิ้น - 21,400 6,270 27,670 

 
    2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. ประชุมกรรมการ - - 2,100 - 2,100 

2. อบรมครูผู้รับผิดชอบรับมอบ
นโยบายการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- - 25,570 - 25,570 

3. สรุปรายผล      

รวม - - 27,670 - 27,670 
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1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา  

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล           นางสาวนูรมี  โตะลู               โทรศัพท์        080-8903004 
โทรสาร         042359563               E-mail     nurmee_05@hotmail.com    
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย  แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561-
2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านโอกาส พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย สามารถน ามาใช้ใน
การบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม เพ่ือการบริหารจัด
การศึกษา 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
แนวทางการด าเนินงาน  ด้านโอกาส ข้อ 3 พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีภารกิจในการบริหารจัดการ สนับสนุน ก ากับ 

ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ประกอบกับมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ “ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

ในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางการด าเนินการด้านการศึกษา ด้วยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผลิตข้อมูลข่าวสาร น าเผยแพร่สู่

กลยุทธ์ที่ 6   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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สาธารณชนผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
กิจกรรม และสื่อออนไลน์ ในการสร้างการรับรู้ให้หน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และประชาชน ได้รับทราบความเคลื่อนไหว สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
บนพ้ืนฐานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน น าไปสู่การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา ความมั่นคง และพัฒนา
พ้ืนที่ให้สอดคล้องกันทุกมิติ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สร้าง
การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2.2 วัตถุประสงค ์

2.2.1 เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจ นโยบายและแนวทางการด าเนินนโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสาธารณชน อันน าไปสู่
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มที่ในภาพรวมต่อไป  

2.2.2 เพ่ือผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการด าเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ให้
สาธารณชนรับทราบ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุ  โทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และ สื่อ
กิจกรรม สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพ้ืนที ่

2.2.3 เพ่ือพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีสู่
กลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 

2.2.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้ ของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 รวมทั้งบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดผ่านกระบวนการด าเนินงาน
รูปแบบต่าง ๆ 
2.3  เป้าหมาย 

ครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  103 คน และเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output)  บุคลากรในโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด สามารถพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมภาพลักษณ์
ที่ดีสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1  เชิงปริมาณ 

  1) ร้อยละ  90 ของโรงเรียนในสังกัดรับทราบผลการด าเนินงานด้านการศึกษาของ สพป. 
หนองบัวล าภู เขต 2 

  2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงสามารถผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการด าเนินงาน 
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ของหน่วยงานการศึกษาให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ                  
สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกิจกรรม สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพ้ืนที่ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

2.5.2  เชิงคุณภาพ   
1) ร้อยละของบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  

สามารถมีความรู้พ้ืนฐานด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่อง               
2) ร้อยละของครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้พ้ืนฐานที่ดีด้านการจัดท า 

สื่อประชาสัมพันธ์ 
3) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการด าเนินงานของหน่วยงาน  

ให้สาธารณชน รับทราบผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
กิจกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและนอกพ้ืนที่ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 สามารถจัดท าสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาล  
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

โรงเรียนในสังกัด 102 โรง 1 สาขา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 29,400 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะด าเนินงานเตรียมจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท X 2 มื้อ X 15 คน 
 - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 1 มื้อ X 15 คน  
 - ค่าวัสดุ  

  
 

900 
1,200 

 
 
 
 

500 

 
 

900 
1,200 
500 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท X 2 มื้อ X 120 คน 
 - ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท X 1 มื้อ X 120 คน    
 - ค่าสมนาคุณวิทยากร 500 บาท X 3 คน X 6 ชั่วโมง          
X 1 วัน 
 - ค่าวัสดุ  

 
 
 

9,000 

 
7,200 
9,600 

 
 
 
 
 

1,000 

 
7,200 
9,600 
9,000 

 
1,000 

3. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์ - - - - 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
รวมทั้งสิ้น 9,000 18,900 1,500 29,400 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. ป ระชุ มคณะด า เนิ น งาน
เ ต รี ย ม จั ด ก า ร ป ร ะชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

2,600 - - - 2,600 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

26,800 - - - 26,800 

3. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 

- - - - - 

รวม 29,400 - - - 29,400 
 
2. โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (DMC) 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ชื่อ – นามสกุล  นายประภาส พลไชย  โทรศัพท ์0812972991 โทรสาร 042-359563 E-mail 
exdoodeejung@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561-
2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มิติการขับเคลื่อนของสพฐ. ด้านโอกาส การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย สามารถน ามาใช้ใน
การบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา                           
แนวทางการด าเนินงาน ด้านโอกาส ข้อ 3 พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบสารสนเทศทีท่ันสมัย เพ่ือใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ       
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความ 

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความ 
ต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภาพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ 
พุทธศักราช 2560 รวมถึงการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
รวมถึงทางรัฐบาลเร่งด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม  
    ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุกๆด้าน ไม่ว่าในด้านธุรกิจ 
ด้านสาธารณสุข ด้านการทหารและความมั่นคง ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังจะเห็นได้ว่า หน่วยงานธุรกิจ
ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การจัดการในองค์กร อีกทั้งเพ่ิม
ระดับความส าคัญมากขึ้นในแต่ละปี มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพ่ือการจัดการกับข้อมูลสารสนเทศเป็น
การเฉพาะ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวางกลยุทธ์หาความได้เปรียบในตลาดโดยรวม อีกทั้งยังเป็น
เครื่องมือส าคัญในการจัดการเพื่อเพ่ิมผลผลิต รวมถึงใช้เป็นช่องทาง ส าหรับเผยแพร่สารสนเทศขององค์กรมากขึ้น
ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทที่ส าคัญในส่วนของการเป็นทั้งเครื่องมือหลัก และเครื่องมือสนับสนุนที่ต้อง
จัดหา และน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามลักษณะการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ การก าหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จึงต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้
ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการก าหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต ซึ่งปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ 
เหล่านี้ล้วนมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ                                         
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญและคุณประโยชน์
อย่างยิ่งของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จึงก าหนด
โครงการนี้ขึ้น 
2.2 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นระบบ 
2.2.2 เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

2.3 เป้าหมาย    
2.3.1 เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 102 โรง 1 สาขา 
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        2.3.2 เชิงคุณภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัดมีระบบพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
และสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   ครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล  

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
     1) โรงเรียนสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2) ส านักงานเขตมีระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัด 103 โรง กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู  เขต 2 จ านวน 10 กลุ่ม มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สืบค้นได้ง่าย 
    เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการท าข้อมูลสารสนเทศและ
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย สามารถ
น าไปบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด  103 โรง 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  พฤษภาคม – มิถุนายน 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  25,920  บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  

ปีการศึกษา 2564  จ านวน 113 คน จ านวน 1 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท x 113 คน x 2 มื้อ 

- ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 113 คน x 1 วัน 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 วัน 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

- ค่าเช่า host เว็ปไซต์ ต่อ 1 ปี 

 
 

 

 
3,600 

 

 

 
 

6,780 
9,040 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6,500 
 

 
 

6,780 
9,040 

 

3,600 
  

6,500 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าเช่า ZOOM วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เขต 1 ต่อ 1 ปี 

2. สรุป และรายงานผล - - - - 
รวมทั้งสิ้น 3,600 15,820 6,500 25,920 

 
    2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1.ประชุมปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ปีการศึกษา 2564 

- - 25,920 - 25,920 

2. สรุป และรายงานผล - - - - - 

รวม - - 25,920 - 25,920 

 
3. โครงการ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ชื่อ – นามสกุล  นายประภาส พลไชย  โทรศัพท ์0812972991 โทรสาร 042-359563    E-mail 
exdoodeejung@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล  
  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) เป็นการจัดการศึกษา
ที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก และใน
สถานการณ์โรคระบาด COVID – 19 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครู
ได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการจัดการศึกษา อันเป็นการด าเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชด าริในการที่จะ
พัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) จึงได้ด าเนินการโครงการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกล (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ 2564  
2.2 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน 
ขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัดให้ได้มาตรฐาน 

2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัด 

2.2.3 เพ่ือสนับสนุนและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ให้โรงเรียนในโครงการ DLTV ใช้อุปกรณ์ในการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เป้าหมาย    
  2.3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน
สังกัดจ านวน 103 โรงเรียน 
  2.3.2 บุคลากรในสังกัด (ทีมช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหา) จ านวน 10 คน 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output)  
 ครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

  1) โรงเรียนมีระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ สามารถน าไปใช้ในการจัด 
กระบวนการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
    2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องได้รับการพัฒนา ในการด าเนินงาน ระบบการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ถูกต้อง เหมาะสมน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน  
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4) โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียมได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัด/กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภู เขต 2 มีระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่พร้อมใช้งาน   
    2.5.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัด 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 โรงเรียนในสังกัดมีระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV) ที่สามารถใช้งานได้ตาม
สภาพอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 

2.6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบมีระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือ
ช่วยในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง มีความรู้พื้นฐาน ในการดูแลรักษาอุปกรณ์และการใช้ 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด  
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 60,220 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
การศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1.1 ประชุมคณะท างาน/วิทยากร  

- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 

1.2 ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
- ค่าอาหารกลางวัน 113 คน x 80 บาท x 1 วัน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 วัน 3 รุ่น 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

10,800 

 
 
 

1,200 
900 

 
15,820 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
31,500 

 
 
 

1,200 
900 

 
15,820 
10,800 
31,500 

2. สรุป และรายงานผล - - - - 
รวมทั้งสิ้น 10,800 60,220 31,500 60,220 
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2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การศึกษา
ทางไกล ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

60,220 - - - 60,220 

2. สรุป และรายงานผล - - - - - 

รวม 60,220 - - - 60,220 

4. โครงการ   พัฒนางานตรวจสอบภายในและพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ สพท./โรงเรียน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person) 
ชื่อ- นามสกุล      นางยวนใจ   พันตรี โทรศัพท์     08-9715-4558 โทรสาร  042-359563 E-mail  
y.puntree@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป  ด้านการป้องปราม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและ 
เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดที่มีประสิทธิภาพมีการก ากับติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาเพ่ือสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 

mailto:y.puntree@gmail.com
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)   พ.ศ.2545  
มาตรา  62 ก าหนดให้มีการจัดระบบการตรวจ ติดามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานการจัด
การศึกษา 

การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุ้มค่า กอปรกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ .ศ. 
2551 ข้อ 13 (6) ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนและการตรวจสอบ
ก าหนดให้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในโดยน าผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วางแผน
การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง ครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน, 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วง 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2.2.3 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด  

2.2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการ
บัญชี และพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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2.2.5 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพตรวจสอบภายใน  
2.2.6 เพ่ือรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงาน 
2.3 เป้าหมาย 

2.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดจ านวน 30 
แห่ง          

2.3.2 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
จ านวน 2 คน  

2.3.3 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
2 จ านวน  104  คน  
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดจ านวน 

30 แห่ง ได้รับการติดตามตรวจสอบการการบริหารงบประมาณ          
2) บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 

2 จ านวน 2 คน  ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
3) เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองบัวล าภู 2 จ านวน  104  คน ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และแนวทางในการจัดท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีความ 

เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และพัสดุสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

2) ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

3) เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภู 2 มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจมากยิ่งข้ึน เกี่ยวกับแนวทางในการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนางานควบคุมทรัพย์สิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล    
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดจ านวน 
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30 โรง ได้รับการติดตามตรวจสอบและเสนอแนะด้านการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
2) ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 2 

รายได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเพ่ิมพูนทักษะความช านาญในวิชาชีพ 
3) เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองบวัล าภู เขต 2 จ านวน 104 รายได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
2.5.2 เชิงคุณภาพ 

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการ 
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) รอ้ยละ 100 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  
เขต 2 ได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และพัสดุสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

2.6.2 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

2.6.3 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
2 มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับแนวทางในการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน และสามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนางานควบคุมทรัพย์สิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์   โรงเรียนในสังกัด ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
2.9. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
                 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   42,000 บาท  
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณโรงเรียน 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 
2 
    1.2 ออกติดตาม ตรวจสอบภายใน สถานศึกษาในสังกัด 
30 แห่ง ตามปฏิทิน 
    1.3 สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ 
    1.4 ติดตามผลการปฎิบัติตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน  
3. พัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ สพท./โรงเรียน 
    3.1 จัดท าโครงการ/หลักสูตรโครงการ/คู่มืออบรม 
    3.2 ประชุมคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    3.3 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 รุ่น 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆละ 60 บาท/วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน 120 คนๆละ 80 บาท/วัน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 คนๆละ 600 บาท/ชั่วโมง จ านวน 
6 ชั่วโมง 
- ค่าพาหนะวิทยากรไป-กลับ 150 กม.ๆละ 4 บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 1 วันๆละ 600 บาท 
- ค่าวัสดุ (จัดท าคู่มือทะเบียนคุมทรัพย์สิน) 110 เล่มๆละ   
120 บาท และค่าจัดท าเกียรติบัตร 
- ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
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รวม - 28,800 13,200 42,000 
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2.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ไตรมาส 

1/2564 
ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 
4/2564 

1. ติดตาม  ตรวจสอบ การบริหาร
งบประมาณโรงเรียน 

- - - - - 

2. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน - - - - - 

3. พัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ  

- - 
42,000 

- 42,000 

รวม - - 42,000 - 42,000 
 

5. โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวลักษมี สามิตร  นางช่อผกา เกษดา นางสาวชนัญชิดา อินทะชัย นางสาวรัติยา รันรัติยา 
กลุ่มนโยบายและแผน  โทรศัพท์ 0817397763 
โทรสาร 042-359563  E-mail lakmit@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561-
2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ 
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของสพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสพฐ. 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ทุกระดับ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 



 

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  165 
 

ตัวชี้วัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ในระดับดีมากข้ึนไป 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 1 ทุกกลุ่มงานใช้แผนในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของภาคี 
เครือข่ายในการจัดการศึกษาทุกระดับ อย่างเข้มแข็ง สร้างสรรค์ 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วน
ราชการปฏิบัติคือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) 
การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ี
จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด ความส าเร็จของ
ภารกิจ และ ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ นโยบายด้านการศึกษา โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กับทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง              
มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายใน และก าหนดแนวทางที่จะการด าเนินการ  
2.2 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือวิเคราะห์กรอบภารกิจการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษา นโยบาย                    
ให้อย่างครอบคลุมและน าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมี
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจสู่การปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
 2.2.4 เพ่ือให้การจัดท าโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณสนองกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดและเกิดความโปร่งใส คุ้มค่า 
2.3 เป้าหมาย   ประชุมผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2  จ านวน 37 คน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีแผนปฏิบัติ
ราชการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา บริบทของพ้ืนที่ 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
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 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษา และน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 
     1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา/กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองบัวล าภู เขต 2 มีกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 น าสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   2) ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
      1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและสามารถ 

ขับเคลื่อนนโยบายสู่การจัดท าแผนและการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ร้อยละ 97 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่มาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ 
 2.6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถน ากรอบแนวทางการด าเนินงานไปบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่า 
 2.6.3 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถด าเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตอบสนองนโยบายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.6.4 สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจสามารถน าแนวทางไปขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
สถานศึกษาในสังกัด  
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 76,400 บาท 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือวิพากษ์โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณในการด าเนินงาน  3 วัน 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 24 คน *50 บาท/มื้อ *4 มื้อ         
    - ค่าอาหารกลางวัน 24 คน *200 บาท/มื้อ *3 มื้อ 
    - ค่าอาหารเย็น 24 คน*300 บาท/มื้อ*2 มื้อ 
    - ค่าท่ีพัก 24 คน (600 บาท*2 คืน) 
    - ค่าพาหนะ(12 คัน) 
    - ค่าวัสดุ(เอกสารประกอบการประชุม) 
    - ค่าห้องประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 

 
 
 

4,800 
14,400 
14,400 
28,800 

 
 

6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 

76,400 
 
 

4,800 
14,400 
14,400 
28,800 
6,000 
2,000 
6,000 

2. สรุป และรายงานผล - - - - 
รวมทั้งสิ้น 6,000 68,400 2,000 76,400 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

76,400 - - - 76,400 

2. สรุป และรายงานผล - - - - - 

รวม 76,400 - - - 76,400 
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6. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล 1. นางสุภาภร  สิมลี 2. นายพัฐจักร  วันทวี  3. นายภูมิทัศน์ เหล่าบุรินทร์                                   
โทรศัพท ์089 5776059  โทรสาร 042 359563  E-mail susan_tok@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561-
2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ 
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทุกภาคส่วนทุก
ระดับ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 5 ส่งเสริม สนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ประกอบด้วย 
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงใหม่  พ.ศ. 2561 ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
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2.2 วัตถุประสงค ์
2.2.1 เพ่ือเตรียมสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
2.2.2 เพ่ือวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2.2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ของสถานศึกษาต่อโครงการ 

2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 สถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมินภายนอกรอบห้า ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการเตรียม

ความพร้อมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จ านวน  103  แห่ง 
2.3.2 สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมวิจัยและพัฒนามีระบบประกันคุณภาพภายในที่

เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จ านวน  50 แห่ง 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางการ และพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 4  

 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทุกแห่งผ่านการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
2) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ 
3) สถานศึกษาในสังกัดมีความพึงพอใจต่อโครงการ ระดับมากที่สุด 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการเตรียมความพร้อมให้พร้อมรับการ 
ประเมินคุณภาพภายนอก  

2) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ  
3) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีความพึงพอใจต่อโครงการ  

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการเตรียมความพร้อมให้พร้อมรับ 

การประเมินคุณภาพภายนอกเต็มตามศักยภาพ 
2) ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ 
3) ร้อยละสถานศึกษาในสังกัดมีความพึงพอใจต่อโครงการ  

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการเตรียมความพร้อมให้พร้อมรับการ                    
ประเมินคุณภาพภายนอก 

  2.6.2 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ 
 2.6.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน 

 2.7.2 ผู้ปกครอง ชุมชน บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 - กันยายน  พ.ศ. 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 27,200 บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างาน ชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกรอบ 5 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าวัสดุ 

  
 

1,600 
1,200 

 
 
 
 

4,000 

 
 

1,600 
1,200 
4,000 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ภายนอกรอบ 5 (ผู้บริหาร+ครู+ทีมงาน) 
   - อาหารกลางวัน 120 คน  x 80 บาท x 1 มื้อ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120  คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
   - ค่าสมนาคุณวิทยากร 

 
 
 
 

3,600 

 
 

9,600 
7,200 

 
 
 
 

 
 

9,600 
7,200 
3,600 

3. นิเทศ ติดตาม พร้อมรับการประเมินภายนอก - - - - 
4. สรุปผลการปฏิบัติงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น 3,600 19,600 4,000 27,200 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1. ประชุมคณะท างาน ชี้แจงการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ภายนอกรอบ 5 

- - 6,800 - 6,800 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 5 
(ผู้บริหาร+คร+ูทีมงาน) 

- - 20,400 - 20,400 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

3. นิเทศ ติดตาม พร้อมรับการ
ประเมินภายนอก 

- - - - - 

4. สรุปผลการปฏิบัติงาน - - - - - 
รวม - - 27,200 - 27,200 

 
7. โครงการ พัฒนากระบวนการนิเทศออนไลน์ โดยใช้สื่อแอพพลิเคชั่น 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายอดิศร โคตรนรินทร์   โทรศัพท ์ 081-3802023 โทรสาร 042-359563  E-mail   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อการบริหารการศึกษา 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
แนวทางการการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน
การจัดการศึกษาเพ่ือสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ภารกิจส าคัญของศึกษานิเทศก์ คือการช่วยเหลือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ 

ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่พึงประสงค์ตาม 
แนวทางการจัดการศึกษาแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยใช้กระบวนการและเทคนิคการ 
นิทศหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน ารายกลุ่ม รายบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การพาคิดพาท า การฝึกอบรมโดยใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศต่างๆ เช่น เอกสารคู่มือ ชุดฝึกปฏิบัติ ชุดฝึกอบรม 
ที่ศึกษานิเทศก์พัฒนาขึ้น 
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 ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน ก่อให้เกิดสังคมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นขุมความรู้อันมี
คุณคา่มหาศาลส าหรับการพัฒนาองค์ความรู้ อีกทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ าหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมการ
สื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ช่วยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งวิทยาการ รวมทั้งช่องทางติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ส่งเสริมให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ซ่ึงมีภารกิจหลักในการก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ แนะน าด้านวิชาการแก่โรงเรียนในสังกัด ตระหนักถึง
ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (Information and Communication 
Technology) เพ่ืองานนิเทศการศึกษา ส่งเสริมให้การด าเนินกิจกรรมและการให้บริการการนิเทศครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนคา่ใช้จ่าย ตลอดจนช่วยสร้างเสริมทักษะการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองแก่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
2.2 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ โดยใช้สื่อแอพพลิเคชั่น 
 2.2.2 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการด้านการนิเทศการศึกษา 
2.3  เป้าหมาย 

2.3.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2.3.2 ศึกษานิเทศก์ จ านวน 13 คน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output)  โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลด้วยระบบนิเทศออนไลน์ 

 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  โรงเรียนสังกัดทุกโรงได้รับการนิเทศ ก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ แนะน าด้านวิชาการ  
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีระบบนิเทศออนไลน์ 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 สามารถน าผลการนิเทศ 
ติดตามมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีระบบนิเทศออนไลน์ 
 2.6.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ แนะน าด้านวิชาการ  
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์    โรงเรียนในสังกัด  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปีการศึกษา 2563 – 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  6,300  บาท 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดเตรียมกระบวนการนิเทศออนไลน์ 
1) ขั้นเตรียมการ 
    1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการของผู้ใช้ และความเป็นไปได้ในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 
    1.2 วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบแอพพลิเคชั่น 
    1.3 รวบรวม จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2) ขั้นพัฒนา 
    2.1 พัฒนากระบวนการนิเทศออนไลน์ พัฒนา
แอพพลิเคชั่น 
    2.2 ทดสอบ ปรับปรุงระบบ 
    2.3 จัดท าคู่มือการใช้งาน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ 
โดยใช้สื่อแอพพลิเคชั่น 
3) ขั้นน าไปใช้ 
    3.1 ติดตั้งระบบนิเทศออนไลน์  
    3.2 อบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ โดยใช้
สื่อแอพพลิเคชั่น 
- ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 3 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 30 บาท x 6 มื้อ  

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 

3,600 
2,700 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 

3,600 
2,700 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ด้วยระบบนิเทศออนไลน์ โดยใช้สื่อแอพพลิเคชั่น (ใช้งบ
นิเทศ)    
    3.3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ด้วยระบบนิเทศออนไลน์ โดยใช้สื่อแอพพลิเคชั่น (ใช้งบ
นิเทศ) 

- - - - 

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานและประเมินผล 
4) ขั้นประเมินผล 
    4.1สรุป วิเคราะห์รายงานผลการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา ด้วยระบบนิเทศออนไลน์ โดย

- - - - 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
ใช้สื่อแอพพลิเคชั่น 

รวมทั้งสิ้น - 6,300 - 6,300 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 1 การจัดเตรียม
กระบวนการนิเทศออนไลน์ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการ
พัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ โดย
ใช้สื่อแอพพลิเคชั่น  

- 6,300 - - 6,300 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4 สรุป วิเคราะห์
รายงานผล 

- - - - - 

รวม - 6,300 - - 6,300 

 
8. โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายอดิศร โคตรนรินทร์   โทรศัพท ์ 081-3802023 โทรสาร 042-359563 E-mail   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการศึกษา 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายรัฐบาล  ลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทุกภาคส่วนทุก
ระดับ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการ ข้อ 4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ป.3 
ป.6 และ ม.3 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

ปัญหาที่ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ประสบเกี่ยวกับสถานศึกษาขนาดเล็กนั้น 
คือการที่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่จ านวนมากนั้น ไม่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ได้ และได้มีการรวบรวมและสรุปถึงปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ 
อันได้แก ่ 
 1. โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนต่อหัวที่สูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากภาวะ
ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหานักเรียนออกกลางคัน และการเลือกท างานหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
ส่งผลท าให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น ค่าใช้จ่ายนักเรียนต่อหัวสูงกว่าโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ท าให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในจ านวนที่มากกว่า หรือจ่ายแพงกว่าในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 2. เนื่องจากโรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจากรัฐบาล โดยคิด
เป็นเป็นรายหัวนักเรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียน
น้อยอยู่ในสถานะท่ีเสียเปรียบ กล่าวคือ ได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มี จ านวนนักเรียนมากกว่า 
ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดทั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง 
 3. ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจ านวนครูไม่ครบชั้นเรียน เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาใน
การจัดสรรครูแก่นักเรียนบางแห่งที่มีจ านวนนักเรียนน้อยจากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ส่วน
ใหญ่มีความยากล าบากในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก ด้วยเพราะงบประมาณที่มีจ ากัด ท าให้ไม่
อาจจัดสรรสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการศึกษาได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระยะ
ยาว  
 แม้โรงเรียนขนาดเล็กจะดูเหมือนเป็นภาระด้านงบประมาณในระบบการศึกษา แต่ถามมองในมุมที่กลับกันแล้ว 
ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ได้เช่นกัน ด้วยพ้ืนฐานของโรงเรียน
ขนาดเล็กนั้น ส่วนใหญ่คือโรงเรียนเล็ก ๆ ที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งถ้าชุมชนเข้มแข็งแล้วเล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาก็อาจเป็นโอกาสดีที่จะสนับสนุนให้โรงเรียนเติบโตไปตามบริบทของชุมชนนั้นๆ อย่างมี
คุณภาพได้ โดยผ่านรูปแบบการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการน าเสนอกันอย่างมากมาย 
 จากสภาพปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 45 โรงเรียน และจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ปี 2563  ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียน
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ขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
2) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 3) 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  4) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม  
2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานและให้มีขนาดที่เหมาะสม 

2.2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 
2.3  เป้าหมาย 

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จ านวน 45 

โรงเรียน 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

   1) โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานและให้มีขนาดที่เหมาะสม 

   2) นักเรียนมีคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
จ านวน 45 โรงเรียน 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานและให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  2) นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงมีคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและประชากรวัย
เรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 
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2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 โรงเรียนขนาดเล็กมีแผนพัฒนาคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

มีคุณภาพและมาตรฐานและให้มีขนาดที่เหมาะสม 
2.6.2 นักเรียนมีคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  โรงเรียนขนาดเล็ก 45 โรงเรียน 
2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปีการศึกษา 2563 – 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  49,500  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการ (ยกร่างแผนพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็ก) 
- ค่าอาหารกลางวัน 25 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 

  
 
 
 

2,000 
1,500 

  
 
 
 

2,000 
1,500 

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนขนาดเล็กพ่ึงตนเองเพ่ือการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาการเรียนรู้และทักษะอาชีพให้แก่
เด็กนักเรียน โดยเป็นโครงการที่ใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา และ
บุคคลากรในท้องถิ่นของตนเอง มีความเป็นไปได้ในทางปฎิบัติ 
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
- ค่าอาหารกลางวัน 65 คน x 80 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65 คน x 30 บาท x 4 มื้อ  
- ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 

10,400 
7,800 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 

10,400 
7,800 
10,000 

กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 10 คน x 500 บาท x 1 วัน 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

5,000 
10,000 

 
1,600 
1,200 

 
 

  
1,600 
1,200 
5,000 
10,000 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - - - - 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
กิจกรรมที่ 5 สรุป รายงานและประเมินผล - - - - 

รวมทั้งสิ้น 15,000 24,500 10,000 49,500 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก 

3,500 - - - 3,500 

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนขนาดเล็ก
พ่ึงตนเองเพ่ือการพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิต พัฒนาการเรียนรู้
และทักษะอาชีพให้แก่เด็ก
นักเรียน  

- 28,200 - - 28,200 

กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็กท่ี
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

- - 17,800 - 17,800 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 5 สรุป รายงานและ
ประเมินผล 

- - - - - 

รวม 3,500 28,200 17,800 - 49,500 

 
9. โครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ชื่อ – นามสกุล 1. นางสาวโสภา  พันธ์พรหม  2. นางกมลวลี  บุญแสนแผน  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา   โทรศัพท ์081-8731715    โทรสาร..........042-359563......                                                  
E-mail……sopa.nbp2@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการศึกษา 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูป  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  เป้าหมาย คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
นโยบายรัฐบาล มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านความปลอดภัย  ข้อ 2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการจัด
การศึกษาเพ่ือสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะส าเร็จได้ตามเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา             

คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ ที่ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมไปด้วยกันใน
ลักษณะของ “เกลียวเชือก” กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง 
กระบวนการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน 
กระบวนการนิเทศการศึกษาช่วยท าให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการประสานสัมพันธ์ และขวัญก าลังใจ                   
ซึ่งต้องด าเนินงานให้ประสานสัมพันธ์กับกระบวนการอ่ืนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ท าให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถาวร ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐาน, 2549 : 52) กล่าวว่า “การจัดการที่ดีเป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร การนิเทศที่ดี                         
น าไปสู่การจัดการที่ด”ี 

  การนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจส าคัญของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งต้องด าเนินการนิเทศโดยใช้
โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาจัดท า
สรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ จึงเป็นกิจกรรมส าคัญที่
ช่วยให้ผู้รับการนิเทศเห็นแนวทางในการพัฒนา คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ และคุณภาพระบบบริหารจัดการมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาและ
บรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภาพของ
ผู้รับการนิเทศมาใช้และให้การยกย่องและเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
วิชาชีพที่สูงขึ้น 
   ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ได้จัดท าโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  ให้เกิดประสิทธิภาพการนิเทศ
การศึกษา และการมีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ                  
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ด้านบุคลากร ด้านบริหารงานทั่วไป เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัด ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.2.2 เพ่ือพัฒนา รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร และคณะครูผู้สอนให้สามารถ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาการ 
2.2.3 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ

ตามเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา 
 2.3 เป้าหมาย    

2.3.1 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 102  โรง 1 สาขา ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

จ านวน 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
  2.3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน้น และเป้าหมายของสพฐ. สามารถน ากระบวนการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สามารถพัฒนาความรู้ทักษะ และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นตามเป้าหมาย 

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 สามารถด าเนินการจัดการเรียนรู้ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นคนที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output)  
 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2  จ านวน 103 โรงเรียน         
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)   
  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในด้านการนิเทศภายใน    
การมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ                     
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ  
              โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อ านาจโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม  

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.6.2 โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการทัศน์การจัดการเรียนรู้ของผู้บริหาร และครูผู้สอน                  
ให้ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบาย ของ สพฐ. 
 2.6.3 โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพ่ิมชึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
และพัฒนาจิตส านึกความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอพียงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัด  103  โรงเรียน 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ     ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 91,600 บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  การประชุมวางแผนการด าเนินงาน และ
จัดท าแบบติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 /2563  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน  20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท 

  
 
 

1200 
1,600 

  
 
 

1200 
1,600 

ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน  20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท 

  

1200 
1,600 

  

1200 
1,600 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศบูรณาการ โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 
2.1 การติดตาม ตรวจเยี่ยม นิเทศการศึกษา                                    
ภาคเรียนที่ 2/2563 (103 รร.) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  37 คน x 120 บาท x 5 วัน 
- ค่าพาหนะ   12 คัน x 300 บาท x 5 วัน 

  
 
 

22,200 
18,000 

 

  
 
 

22,200 
18,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
2.2 การติดตาม ตรวจเยี่ยม นิเทศการศึกษา                             
ภาคเรียนที่ 1/2564 (103 รร.) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  37 คน x 120 บาท x 5 วัน 
- ค่าพาหนะ   12 คัน x 300 บาท x 5 วัน 

 
22,200 
18,000 

 
22,200 
18,000 

กิจกรรมที่ 3  การสรุปรายงานผลการนิเทศ 
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือน ธันวาคม 2563 ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 2  มื้อ x 30 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 20  คน x 1 มื้อ x 80 บาท 
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564 (เดือน มิถุนายน 2563 ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 2  มื้อ x 30 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 20  คน x 1 มื้อ x 80 บาท 

  
 

1200 
1,600 

 
1,200 
1,600 

 
 
 
 

 
 

1200 
1,600 

 
1,200 
1,600 

รวมทั้งสิ้น - 91,600 - 91,600 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 1 การสร้าง
เครื่องมือ คู่มือ แนวทางการ
นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน 

2,800 - 2,800 - 5,600 

กิจกรรมที่ 2  การนิเทศบูรณา
การ โดยใช้โรงเรียน เป็นฐาน 

40,200 - 40,200 - 80,400 

กิจกรรมที่ 3 การสรุปรายงาน
ผลการนิเทศ 

2,800 - 2,800 - 5,600 

รวม 45,800 - 45,800 - 91,600 
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10. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นายพิทักษ์  รันรัติยา,นายอดิศร  โคตรนรินทร์,นายพัฐจักร  วันทวี  นางโสภา  พันพรหม,นาง
กมลวลี  บุญแสนแผน  โทรศัพท์  -  โทรสาร. 042359564  E-mail 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
นโยบายรัฐบาล  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
แผนงานพื้นฐานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระดับสพฐ. มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา                           
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับสพป. กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดที่มีประสิทธิภาพมีการก ากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แนวทางการด าเนินงาน ด้านความปลอดภัย  ข้อ 6 สร้างกลไก มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาให้

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 และในปีงบประมาณ  2564 
ได้ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม “บริษัทสร้างการดี” กิจกรรมค่าย“เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”
กิจกรรมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย กิจกรรมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน  การประเมินโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชัน กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง กิจกรรมการถอดบทเรียน(Best Practice) ส่งครูเข้ารับการอบรมสื่อ
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ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริตภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” อย่างต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค ์
 2.2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง 
สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต 

     2.2.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการป้องกันการทุจริต 
2.3  เป้าหมาย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 103 แห่ง 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
       ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
          2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกัน
การทุจริต 
2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

  2.5.1  เชิงปริมาณ 
   ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  103 โรงเรียน สร้างกระบวนการการเรียนรู้ 
ปลูกจิตส านึก ความมีวินัย ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สามารถมีจิตส านึก มวีินัย ซื่อสัตย์ สุจริตอยู่ 
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต  
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต 
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2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 
2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 540,000 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม“บริษัทสร้างการดี” 
1.1 โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่าย 10 โรง 
ด าเนินการบริษัทสร้างการดีอย่างต่อเนื่อง       
1.2 โรงเรียนเครือข่าย 10 โรง ด าเนินกิจกรรม 
      -จัดสรรโรงละ 3,000 บาท  

  
 
- 
 

30,000 

  
 
- 
 

30,000 
กิจกรรมที่ 2 ค่าย“เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”ภายใต้ชื่อ

เยาวชนไทยหัวใจ STRONG 

- โรงเรียนสุจริตต้นแบบร่วมกับวิทยากรแกนน า (วิทยากร

ตัวคูณ) จัดค่าย“เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ

เยาวชนไทยหัวใจ  STRONG ให้แก่แกนน านักเรียน

เครอืข่ายโรงเรียนสุจริต  รวม 102 โรง 

  
 
 
 

 
50,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

50,000 

กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมป.ป.ช.สพฐ

น้อย  

- เขตพ้ืนที่ร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดอบรม ชี้แจง

บทบาทหน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช.สพฐ.

น้อย เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 100(รวม 120 คน) 

เจ้าหน้าที่ 20 คน รวม 140 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 140 คน x 30 บาท x 1 มื้อ 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 100 คน x 70 บาท x 1 มื้อ 

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คน 2 ชม.ๆ ละ 1,200 

บาท 

 4. ค่าวัสดุ  

  
 
 
 
 
 
 

4,200 
7,000 
2,400 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 

4,200 
7,000 
2,400 

 
2,000 

กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.     
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
ชุมชน  

- เขตพ้ืนที่ร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดอบรมชี้แจง

บทบาทหน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช.สพฐ.

ชุมชน เครือข่าย เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 80 โรงๆละ 1 

คน รวม 80 คน เจ้าหน้าที่ 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 30 บาท x 1 มื้อ 

- ค่าอาหารกลางวัน  100 คน x 70 บาท x 1 มื้อ) 

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คน 2 ชม.ๆ ละ 1,200 

บาท 

 4. ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

3,000 
7,000 

 

2,400 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 

3,000 
7,000 

 

2,400 

2,000 

กิจกรรมที่ 5  ค่าใช้จ่ายการนิเทศ ก ากับติดตามโรงเรียน
สุจริต 

- - - - 

กิจกรรมที่ 6 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชั่น (ประเมิน ITA) ณ โรงเรียนบ้านโคก
กระทอ 
 1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน จ านวน 10 คน 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  10 คน X 30 บาท X 1 
มื้อ 
     - ค่าอาหารกลางวัน  10 คน X 70 บาท X 1 มื้อ 
2. ด าเนินการประเมิน  
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน X 30 บาท X 1 
มื้อ 
     - ค่าอาหารกลางวัน 10 คน X 70 บาท X 1 มื้อ 

  
 
 
 
 

300 
 

700 
 

300 
 

700 

  
 
 
 
 

300 
 

700 
 

300 
 

700 
กิจกรรมที่ 7 การสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  
- โรงเรียนสุจริตต้นแบบส่งบุคลากรโรงเรียนละ 3 คน 
  (ผู้บริหาร 1 คน และครู 2 คน) เข้ารับการอบรม 
  เชิงปฏิบัติการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 

  
 

10,000 

 
 
 
 

 
 

10,000 

กิจกรรมที่ 8 การถอดบทเรียน (Best Practice)     
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
1. เขตพ้ืนที่จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมด าเนินการ 

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  12 คน X 30 บาท X 2 
มื้อ 
2. จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียน 

(Best Practice)  ให้แก่ผู้บริหารและครูเครือข่าย 

โรงเรียนสุจริต 

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 24 คน X 30 บาท X 2 
มื้อ 
     - ค่าอาหารกลางวัน  24 คน X 70 บาท X 1 มื้อ 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) การถอด

บทเรียน  (Best Practice) ให้กับผู้บริหารครูและนักเรียน

เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  48 คน X 30 บาท X 2 
มื้อ 
      - ค่าอาหารกลางวัน  48 คน X 70 บาท X 1 มื้อ 

 
 

720 
 
 
 
 

1,440 
 

1,680 
 
 
 

 
2,880 
3,360 

 
 

720 
 
 
 
 

1,440 
 

1,680 
 
 
 

 
2,880 
3,360 

กิจกรรมที่ 9 สื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูตัวแทนจากโรงเรียนสุจริต
ต้นแบบและจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 ที่มี 
ความพร้อมทางด้าน ICT จ านวนโรงเรียนละ 1 คน เข้ารับ
การอบรมวิทยากรแกนน าการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นจาก 
สพฐ. 

  
 
 
 
 
 

55,000 

  
 
 
 
 
 

55,000 
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมอ่ืนๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมของ 
 - ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 
 - ผู้รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        
สุจริต 
 - ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต 

 352,920  352,920 

รวมทั้งสิ้น - 540,000 - 540,000 
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2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม“บริษัท
สร้างการดี” 

- - 30,000 - 30,000 

กิจกรรมที่ 2 ค่าย“เยาวชนคนดี

ของแผ่นดิน”ภายใต้ชื่อเยาวชน

ไทยหัวใจ STRONG 

- - 50,000 - 50,000 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินกิจกรรม

ป.ป.ช.สพฐน้อย  

- - 15,600 - 15,600 

กิจกรรมที่ 4 ด าเนินกิจกรรม 

ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน  

- - 14,400 - 14,400 

กิจกรรมที่ 5  ค่าใช้จ่ายการนิเทศ 
ก ากับติดตามโรงเรียนสุจริต 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 6 คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชั่น  

- - 2,000 - 2,000 

กิจกรรมที่ 7 การสร้างส านึก
พลเมือง (Project Citizen)  

- - 10,000 - 10,000 

กิจกรรมที่ 8 การถอดบทเรียน 

(Best Practice) 

- - 10,000 - 10,000 

กิจกรรมที่ 9 สื่อภาพยนตร์สั้น 
รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต  

- - 55,000 - 55,000 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมอ่ืนๆ ตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต 

- - 352,920 - 352,920 

รวม - - 540,000 - 540,000 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตาม

ภารกิจ โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง นโยบาย
การศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560-2564  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562–2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามบริบท สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ จึงก าหนดปัจจัยความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 
 
          ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ จุดเน้น                  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1. งบประมาณบริหารจัดการตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน (งบประจ า) เช่น ค่าสาธารณูปโภค  ค่าท่ีพัก                     
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการไปราชการ ค่าวัสดุส านักงาน ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอ่ืนๆ                
ตามความจ าเป็น  

2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สภาพปัญหา ความต้องการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด           
          3. งบประมาณตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                  

 

1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การ 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
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            1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
            2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก                    
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
   3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
   4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
   5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
   6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี                        
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
           

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563  - วิเคราะห์นโยบาย/ยุทธศาสตร์ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  

- ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- จัดท าแผนปฏิบัติการตามกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563  - เข้า กศจ. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ 
15 มกราคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 
15 เมษายน 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
15 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 
15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดอืน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 
   ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินการจักต้องถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินการคลัง 
 
 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
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ภาคผนวก 
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