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คานา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน
ตามภารกิจงาน โดยให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายการศึกษาของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 และนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพ้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดโดยเกิดความร่วมมือของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริการสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ อันจะส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเจริญก้าวหน้าสืบไป

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

หน้า
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารงานระดับโรงเรียน
ข้อมูลด้านการศึกษา
ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
กรอบแนวคิด
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
4. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
5. แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
6. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
7. แผนปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
12. แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
13. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564-2565) ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
16. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
17. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
18. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดหนองบัวลาภู
19. นโยบายการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู
เขต 2
ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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โครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวด ก

งบประจา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมวด ข งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ นโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. โครงการ ทักษะชีวิตและการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. โครงการ ด้วยรักและห่วงใยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
1. โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
2. โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการวิจัย
3. โครงการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)
6. โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่อาชีพและการมีงานทา
7. โครงการ พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไข
ปัญหาด้วยโปรแกรม Scracth
8. โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
9. โครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
10. โครงการ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
11. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
12. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้วย
โปรแกรม SchoolMIS
13. โครงการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอนออนไลน์
14. โครงการ พัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการ จัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
2. โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
3. โครงการ การพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งครูประจาปีงบประมาณ 2565
4. โครงการ อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (วPA)
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5. โครงการ จัดทาแผนอัตรากาลังครูในสถานศึกษา ระยะ 3 ปี
136
6. โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2565
139
7. โครงการ พัฒนาศึกษานิเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ
142
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
8. โครงการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
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สานักงานเขตพื้นที่
9. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 148
10. โครงการ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญกาลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
151
11. โครงการ พัฒนาภาวะผู้นาผู้บริหารสถานศึกษา
154
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างถั่วถึงและเท่าเทียม
1. โครงการ ส่งเสริมระบบการรับนักเรียน
157
2. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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3. โครงการ ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยภายใต้กิจกรรมสภานักเรียน
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
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2. โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนนอุดรธานี- เลย
ตาบลนากลาง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู 39170
โทรศัพท์ 0-4235-9564-7 โทรสาร
0-4235-9563
Website www.nb2.go.th facebook สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
e-mail : nongbua.nb2@gmail.com
อาณาเขต

แผนภาพที่ 1 แสดงพื้นที่บริการและโรงเรียนในสังกัด
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การบริหารงานระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับการบริหารจัดการศึกษา จานวน 9 กลุ่ม / 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี

การบริหารงานระดับโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนโดยให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันรวมกันเป็นกลุ่มเครือข่ายเพื่อ
บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 12 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
ที่
ศูนย์เครือข่าย
1 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นากลาง 1

2

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นากลาง 2

จานวน
โรงเรี6 ยน

9

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

ชื่อโรงเรียน
บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
บ้านหนองแสง
บ้านยางชุม
บ้านหนองแวงคา
บ้านนาสมใจ
บ้านขอบเหล็ก
บ้านกกค้อกกโพธิ์
นครชัยประชาสรรค์
บ้านหนองบัวคาแสน
กุดแห่วิทยา
บ้านปุาแดงงาม
บ้านสนามชัย
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ที่

ศูนย์เครือข่าย

จานวน
โรงเรียน

3 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นากลาง 3

10

4 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นากลาง 4

8

5 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นากลาง 5

9

6 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สุวรรณคูหา 1

9

7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3

ชื่อโรงเรียน
บ้านหนองเอี่ยน
บ้านหนองด่าน
บ้านโปุงแคศรีถาวร
บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
บ้านท่าอุทัย
บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร
บ้านหนองด้วงวังประทุม
บ้านโนนเมือง
บ้านภูพระโนนผักหวาน
บ้านโนนม่วง
บ้านโนนไหมโนนศิลา
บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
ซาขอนแก่นวิทย์
บ้านฝั่งแดง
บ้านแสงดาวโนนธาตุ
บ้านก่าน
บ้านโนนตาล
บ้านนาหนองทุ่ม
บ้านซาเสี้ยว
บ้านเอื้องไร่โนนสาวิทยา
บ้านโนนงาม
บ้านกุดดินจี่
บ้านหม่านศรีทองวิทยา
หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
บ้านอาบช้าง
บ้านโนนสว่างบวรวิทยา
บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา
บ้านห้วยหานประชาสรรค์
ดงสวรรค์วิทยา
บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา
อนุบาลสุวรรณคูหา
บ้านโนนสมบูรณ์
บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา
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ที่

ศูนย์เครือข่าย

จานวน
โรงเรียน

7 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สุวรรณคูหา 2

9

8 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สุวรรณคูหา 3

11

9 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สุวรรณคูหา 4

7

4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโรงเรียน
นาโกทรายทองวิทยาคม
บ้านหนองเหลืองขามนคร
บ้านกุดผึ้ง
ยูงทองวิทยา
บ้านโนนปุาหว้านเซียงฮาย
บ้านนาไก่นาคาน้อยวิทยา
ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
บ้ทยา
านนาด่าน
บ้านกุดฮู
บ้านส้มปุอยค่ายเมืองแสน
บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี
บ้านวิจิตรพัฒนา
บ้านโนนสาราญ
โนนงามวิทยา
บ้านโคกทุ่งน้อย
โนนปอแดงวิทยา
บ้านนาโมง
บ้านต้อง
บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บารุง
บ้านโนนอุดมศึกษา
บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
บ้านบุญทัน
บ้านคลองเจริญ
บ้านโคกนกสาริกา
บ้านต่างแคน
บ้านผาซ่อนโชคชัย
บ้านดงมะไฟ
บ้านนาไร่
บ้านวังหินซา
บ้านโนนสง่าราษฎร์บารุง
บ้านนาสี
บ้านหินฮาวน้ากงวิทยา
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ที่
ศูนย์เครือข่าย
10 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นาวัง 1

จานวน
โรงเรี9 ยน

11 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นาวัง 2

7

12 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นาวัง 3

8

12

รวม

ชื่อโรงเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านนากลาง
เทพคีรีพิทยาคม
บ้านโคกนาเหล่า
เกษตรนาสมหวังสามัคคี
บ้านนาสมนึก
ชุมชนโปร่งวังม่วง
บ้านโคกกะทอ
บ้านภูเขาวง
บ้านหินตั้งบังพระจันทร์
บ้านไทยนิยม
บ้านผาวัง
บ้านถ้าช้างอินทร์แปลง
บ้านวังสาราญ
บ้านนาสุรินทร์
บ้านโคกสง่า
บ้านนาเจริญ
บ้านโคกหนองบัว
ชุมชนวังปลาปูอมวิทยศึกษา
บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
บ้านหนองค้อ
บ้านนาแก
บ้านนาส้มโฮง
บ้านนาซาจวงดอนมะค่าวิทย์
บ้านผาเวียง

102
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ข้อมูลด้านการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงจานวนโรงเรียนจาแนกรายอาเภอ
ที่
อาเภอ
1
นากลาง
2
สุวรรณคูหา
3
นาวัง
รวมทั้งสิ้น

จานวน(โรง)
42
36
24
102

ที่มา : ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 3 แสดงจานวนโรงเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ประเภทโรงเรียน
ระดับชั้นที่เปิดสอน
ประถมศึกษา
อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ขยายโอกาส
อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมจานวนโรงเรียน

จานวนโรงเรียน (โรง)
69
33
102

ที่มา : ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 4 แสดงจานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน
จานวนนักเรียน
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
21-40 คน
41-60 คน
61-80 คน
81-100 คน
101-120 คน
รวมขนาดที่ 1
ขนาดที่ 2
121-200 คน
ขนาดที่ 3
201-300 คน
ขนาดที่ 4
301-499 คน
ขนาดที่ 5
500-1,499 คน
รวมจานวนโรงเรียน

จานวนโรงเรียน (โรง)
0
10
6
10
11
6
44
32
3
14
10
3
102

ที่มา : ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย (คน)
63
อนุบาล 1
765
อนุบาล 2
746
อนุบาล 3
1,574
รวมก่อนประถมฯ
918
ประถมศึกษาปีที่ 1
947
ประถมศึกษาปีที่ 2
946
ประถมศึกษาปีที่ 3
1,083
ประถมศึกษาปีที่ 4
1,070
ประถมศึกษาปีที่ 5
1,011
ประถมศึกษาปีที่ 6
5,975
รวมประถมฯ
448
มัธยมศึกษาปีที่ 1
414
มัธยมศึกษาปีที่ 2
379
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1,241
รวมมัธยมฯ
8,790
รวมทั้งสิ้น

หญิง (คน)

รวม (คน)

57
770
714
1,541
823
893
940
1,015
991
956
5,618
333
345
335
1,013
8,172

120
1,535
1,460
3,115
1,741
1,840
1,886
2,098
2,061
1,967
1,159
781
759
714
2,254
16,962

ที่มา : ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ที่
ตาแหน่ง
จานวน (คน)
1 ผู้อานวยการสถานศึกษา
95
2 รองผู้อานวยการสถานศึกษา
14
3 ครูผู้สอน
1,076
4 พนักงานราชการ
84
5 กลุ่มลูกจ้าง - ธุรการโรงเรียน
81
- ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
12
- ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
29
- ครูวิกฤต
8
- นักการภารโรง
36
- ครูผู้ทรงคุณค่า
6 (ลูกจ้างประจา)
- นักการภารโรง
24
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ที่

ตาแหน่ง
- ครูช่วยสอน
รวม

จานวน (คน)
1
1,356
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
ที่
ตาแหน่ง
กรอบอัตรากาลัง จานวนที่มีอยู่ - ขาด/+ เกิน
1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
1
2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3
3
3 ศึกษานิเทศก์
19
14
-5
4 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
46
26
-20
5 ลูกจ้างประจา
4
4
- ช่างปูน
1
1
- ช่างไม้
1
1
- ช่างไฟฟูา
1
1
6 พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาโรงเรียน)
1
1
7 ลูกจ้างชั่วคราว
15
15
- บุคลากรปฏิบัติงาน (งบ สพฐ.)
5
5
- บุคลากรปฏิบัติงาน (งบ สพท.)
6
6
- ยาม (งบ สพฐ.)
2
2
- พนักงานทาความสะอาด (งบ สพฐ.)
1
1
- นักการภารโรง (งบ สพท.)
1
1
รวม
89
60
-25
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตารางที่ 8 แสดงคะแนนผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สพป.นภ 2
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
การอ่านออกเสียง
76.33
74.13
74.14
การอ่านรู้เรื่อง
71.60
72.23
71.86
รวม 2 ด้าน
73.97
73.20
73.20
ทีม่ า : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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ตารางที่ 9 แสดงคะแนนผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปี 2562
ปี 2563
ผลต่าง
การอ่านออกเสียง
67.45
76.33
8.88
การอ่านรู้เรื่อง
69.52
71.60
2.08
รวม 2 ด้าน
68.49
73.97
5.48
ทีม่ า : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตารางที่ 10 กราฟแสดงคะแนนผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านออกผู้เรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
100

80
60

40
20

0

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

การอ่านออกเสียง

74.48

61.76

67.45

76.33

การอ่านรู้เรื่อง

70.35

66.16

69.52

71.60

รวม 2 ด้าน

72.52

63.96

68.49

73.97

ทีม่ า : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตารางที่ 11 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สพป.นภ 2
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
ด้านคณิตศาสตร์
37.74
41.30
40.47
ด้านภาษาไทย
42.11
47.76
47.46
รวม 2 ด้าน
39.92
44.53
43.97
ทีม่ า : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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ตารางที่ 12 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปี 2562
ปี 2563
ผลต่าง
ด้านคณิตศาสตร์
43.22
37.74
-5.48
ด้านภาษาไทย
39.84
42.11
2.27
รวม 2 ด้าน
41.53
39.92
-1.61
ทีม่ า : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตารางที่ 13 กราฟแสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

คณิตศาสตร์

32.38

31.53

28.32

26.54

ภาษาไทย

41.37

50.22

44.65

50.93

ภาษาอังกฤษ

28.93

30.52

26.99

33.06

วิทยาศาสตร์

36.28

36.65

32.05

34.92

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตารางที่ 14 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สพป.นภ 2
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
คณิตศาสตร์
26.54
28.59
29.99
ภาษาไทย
50.93
54.96
56.20
ภาษาอังกฤษ
33.06
38.87
43.55
วิทยาศาสตร์
34.92
37.64
38.78
เฉลี่ย
36.36
40.02
42.13
ทีม่ า : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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ตารางที่ 15 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปี 2562
ปี 2563
ผลต่าง
คณิตศาสตร์
28.32
26.54
-1.78
ภาษาไทย
44.65
50.93
6.28
ภาษาอังกฤษ
26.99
33.06
6.07
วิทยาศาสตร์
32.05
34.92
2.87
เฉลี่ย
33.00
36.36
3.36
ทีม่ า : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตารางที่ 16 กราฟแสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

คณิตศาสตร์

32.38

31.53

28.32

26.54

ภาษาไทย

41.37

50.22

44.65

50.93

ภาษาอังกฤษ

28.93

30.52

26.99

33.06

วิทยาศาสตร์

36.28

36.65

32.05

34.92

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตารางที่ 17 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สพป.นภ 2
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
คณิตศาสตร์
20.64
25.82
25.46
ภาษาไทย
47.58
55.18
54.29
ภาษาอังกฤษ
27.52
34.14
34.38
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย

สพป.นภ 2
27.50
30.81

ระดับ สพฐ.
30.17
36.32

ระดับประเทศ
29.89
36.05

ทีม่ า : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตารางที่ 18 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปี 2562
ปี 2563
ผลต่าง
คณิตศาสตร์
21.46
20.64
-0.82
ภาษาไทย
50.43
47.58
-2.85
ภาษาอังกฤษ
27.97
27.52
-0.45
วิทยาศาสตร์
29.03
27.5
-1.53
เฉลี่ย
32.22
30.81
-1.53
ทีม่ า : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ตารางที่ 19 กราฟแสดงคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60
50
40
30
20
10
0

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

คณิตศาสตร์

20.51

24.05

21.46

20.64

ภาษาไทย

41.85

47.06

50.43

47.58

ภาษาอังกฤษ

26.84

25.17

27.97

27.52

วิทยาศาสตร์

29.1

33.08

29.03

27.5

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

12

ตารางที่ 20 ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2564
อาเภอ
โรงเรียน
นักเรียน
นากลาง
20
7,516
สุวรรณคูหา
15
6,642
นาวัง
12
2,804
รวม
47
16,962

ห้องเรียน
160
90
76
326

ครูและบุคลากร
156
94
136
386

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 กลุม่ นโยบายและแผน

ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา
1.1 ประชากรกลุ่มวัย 3 –5 ปี ในพื้นที่บริการ จานวน 3,068 คน ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ทุกคน และประชากรกลุ่มวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ จานวน 2,401 คน เข้าเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ทั้งในโรงเรียนรัฐ และโรงเรียนเอกชน
1.2 นั กเรี ย นในสั งกั ด ณ วัน ที่ 25 มิ ถุน ายน 2564 จ านวนทั้ง สิ้ น 17,083 คน ได้รั บจั ดสรร
งบประมาณ 1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ (ค่าจัดการเรียนการสอน
,ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ,ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรีย น) งบประมาณ
44,194,331 บาท 2) ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น
8,294,500 บาท 3) เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จานวน 17,083 คน เป็นเงิน 37,166,000 บาท
1.3 นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบดูแลช่ว ยเหลื อ
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ เช่น ภัย
จากไซเบอร์ ภัยจากโรคอุบัติใหม่(โควิค -19, ฝุุน PM 2.5) ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่างๆ
อุบัติเหตุ การค้ามนุษย์ เป็นต้น
2. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
2.1 คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านอ่านออกเสียง
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ผลการประเมินคะแนนในภาพรวม 2 ด้าน ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 73.97 ระดับสพฐ. (ร้อยละ 73.20) และระดับประเทศ (ร้อยละ 73.02) จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับสพฐ. และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 พบว่า คะแนนในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.48
2.2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ผลการประเมินคะแนนในภาพรวม ระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.92 ระดับสพฐ. ร้อยละ 44.53 ระดับประเทศ ร้อยละ 43.97 จะเห็นว่า
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ค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับสพฐ. และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 คะแนนในภาพรวม พบว่า ลดลง
ร้อยละ 1.61
2.3 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิช าภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินคะแนนในภาพรวม ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 36.36 ระดับสพฐ. ร้อยละ 40.02 และระดับประเทศ ร้อยละ 42.13 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับ
สพฐ. และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 คะแนนในภาพรวม พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.36
2.4 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินคะแนนในภาพรวม ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 30.81
ระดั บ สพฐ. ร้ อ ยละ 36.32 และระดั บ ประเทศ ร้ อ ยละ 36.00 เห็ น ว่ า ค่ า เฉลี่ ย ต่ ากว่ า ระดั บ สพฐ. เมื่ อ
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 คะแนนในภาพรวม พบว่า ลดลงร้อยละ 1.53
หมายเหตุ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า COVID -19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติด้วยความสมัครใจ
3. ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
3.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานประเมิน 4 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด ผลการประเมินตามค่าเปูาหมาย พบว่า บรรลุค่าเปูาหมาย 6 ตัวชี้วัด
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ร้อย
ละ 80 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขั้นไป
ร้อยละ 70 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและ
บริ บ ทของพื้ น ที่ ตลอดจนความท้ าทายที่เ ป็น พลวัต รของโลกในศตวรรษที่ 21 ตัว ชี้วั ดที่ 14.1 ระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปี่ ที่ 1-6 ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมั ธ ยมศึกษาที่ 1-3 ไม่บรรลุ ค่าเปูาหมาย 4 ตัว ชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ ตัวชี้วัด
ย่อยที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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3.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ได้ค่าคะแนนรวมที่ 95.77 ผลการประเมินผ่านระดับ AA
3.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองบั ว ล าภู เขต 2 ตามมาตรฐานส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา(พ.ศ. 2560)
ปีงบประมาณ 2564 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดติดตามมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 6 ตัวบ่งชี้ สรุปในภาพรวมระดับคุณภาพอยู่ที่ระดับ ดี ระดับคุณภาพ ดีมาก
2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่า
เทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ระดับคุณภาพ ดี 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียน
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ระดับคุณภาพปรับปรุง 1 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับคุณภาพ N/A 1 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้
ที่ 6 ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย มี ความพึง พอใจในการบริ ห ารและการจัด การศึก ษารวมทั้ งการ
ให้บริการ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรง และมี
การติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในชุมชนและสถานศึกษา ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแผน ได้ตามเวลาที่
กาหนด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงได้นาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการศึกษา เช่น จ้าง/รายงานข่าวสารผ่าน กลุ่มไลน์ต่างๆ การประชุมทางไกลผ่าน VDO call
Microsoft Team Zoom Meeting และขยายผลให้ความรู้แก่โรงเรียนในสังกัดเพื่อนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบOnline Onhand เป็นต้น
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิด
1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
2) ยึดมั่นในศาสนา
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทา – มีอาชีพ
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุง่ หมายให้ผู้เรียนทางานเป็นและมี
งานทาในที่สุด
3) ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทาจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่เป็น
พลเมืองดี
3) การเป็นพลเมืองดีคือ“เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา” เช่น งานอาสาสมัครงาน
บาเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ทาด้วยความมีน้าใจ และความเอื้ออาทร
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยได้ระบุข้อมาตราใช้
บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับ การศึกษาของประชาชน
ในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.1 รัฐต้องดาเนินการให้เ ด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.2 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองและภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
1.3 รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่ างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึ กษาทุก ระดับ โดยรั ฐ มีห น้ าที่ ดาเนิ น การ ก ากั บ ส่ ง เสริ มและสนับ สนุ น ให้ การจั ด การศึ กษา ดัง กล่ า ว
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5 ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษารัฐต้อง
ดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน
1.6 ให้ จั ด ตั้ งกองทุน เพื่อ ใช้ ในการช่ว ยเหลื อ ผู้ ข าดแคลนทุ นทรัพ ย์ เพื่อ ลดความเหลื่ อมล้ าใน
การศึกษา และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
1.7 ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้
1.7.1 ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1.7.2 ด าเนิ น การตรากฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษาตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 1.6
1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้
ผู้ มี จิ ตวิ ญ ญาณแห่ งความเป็ น ครู มี ความรู้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง ได้ รับ ค่ า ตอบแทน ที่ เหมาะสม กั บ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู
1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเปูาหมายดังกล่าวโดยให้สอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นที่
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็น ชอบการจาแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ซาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
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แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง
แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้
บรรลุ เปูาหมายที่กาหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกาหนด หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ ดังนั้น สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยง
ระหว่างแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 กับแผนทั้ง 3
ระดับ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับที่ 1)
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 เปูาหมาย
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
1.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทั ศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่
สั ง คมอนาคตที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
นอกจากนี้ ยั ง มี พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพผู้ เ รี ย นที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในระดั บ ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษมีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาต่างๆในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
ทั้งความรู้ด้านวิซาการทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)
2.1 เปูาหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
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สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้ว ยการ
สนั บ สนุ น ค่ าใช้จ่ ายในการจั ดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายการพื้นฐาน
5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่ าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการการศึกษา สาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในระดับพื้นที่โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง
และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดาริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT) เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (รอง)
3.1 เปูาหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานมีแ ผนการพั ฒ นาการศึ กษา และแผนการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกั น อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ กษาขั้ น ฟื้ น ฐาน ผู้ เ รี ย นได้ รับ โอกาสทาง
การศึกษาชั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิ ตทรัพย์สินและมีขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคมเสริมสร้างมาตรฐานใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาวต่อไป
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
4.1 เปูาหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ
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พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิ
ภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน พัฒนาผู้นาเยาวชน
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและปูองกันการทุจริต
ทุกรูปแบบ
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก)
1.1.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้ า หมายที่ 1 คนไทยมี การศึ ก ษาที่ มีม าตรฐานสากลเพิ่ ม ขึ้ น มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ของโลก
ศตวรรษที่ 21สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่ างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญาดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดาเนินการให้
บรรลุเปู าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลั กสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน
ทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงพร้อมทั้ง
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่ งยื น ที่พัฒนาคุณภาพการจั ดการศึกษาให้ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ห ลากหลายรวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบ
การศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
แบบประเทศญี่ปุ น (หลักสูตรสถาบัน โคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers)และ
นวัตกรรมคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับ
ตาบล
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1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมี
ทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดาเนินการให้บรรลุ
เปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับ
และทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะ
และศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การการพัฒนาการศึกษาที่ ยั่งยืน
ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลายรวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ ย นแปลงไปและสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาของประเทศ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูมีความพร้อมในการจั ดการ
เรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล เพื่อสร้าง
โอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรีย นรู้ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษาทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้าน
การมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนาสถานอื่นๆรัฐ และโรงเรียนเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรั บ
ของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ
ทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดาเนินการให้บรรลุ
เปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับ
และทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผู้ เรี ย นพิการ ผู้ เรี ย นด้อยโอกาส ผู้ เรี ยนที่มี ความสามารถพิเศษ ได้รั บการศึ กษาที่ มีคุณภาพและมี
มาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
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ครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21ส่งเสริมให้มีการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิม ปิกการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนา
ระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยใช้ห ลั กสูตรการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพแบบประเทศญี่ปุน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรรมคุณภาพ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)
1.2.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้า หมาย คนไทยทุก ช่ว งวัย มีคุ ณภาพเพิ่ มขึ้ น ได้รั บการพัฒ นาอย่ างสมดุ ล ทั้ง ด้า นร่ างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ
เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดาเนินการให้บรรลุ
เปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่การดาเนิน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้ วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดาเนินการ
ให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการพัฒนาระบบการประเมิน
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และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทาการขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจา
เขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)
1.3.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูน ย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น
ทุร กัน ดาร โรงเรี ย นพื้น ที่เ กาะแก่ ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้ างเคีย งโครงการพั ฒ นาดอยตุงอั นเนื่องมาจาก
พระราชดาริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1.4 ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง (รอง)
1.4.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ เกิดความสมานฉันท์ อยู่ ร่ ว มกัน อย่ างสันติสุ ข ปูองกันเด็ กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือเด็กที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม
1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและ
กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนพัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและ
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พัฒ นาระบบรองรั บสนั บ สนุ น การคืน เด็กดีสู่ สั งคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาใน
กลุ่มเปูาหมาย
เป้าหมายของแผนย่อย
1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น
2) ปัญหาความมั่น คงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริห ารและ
พัฒนาประเทศ
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา
และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ก ารจัดการศึกษา
พื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ขั้น พื้นฐานอย่ างทั่ว ถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิ นและมีขวัญกาลั งใจในการ
ปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงต่อไป
1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (รอง)
1.5.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็ นไทย
มากขึ้นนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ส่ ง เสริม ให้ นัก เรี ยน ครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมี กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึม ซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทาความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม
1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากร
ทีเ่ กี่ยวข้อง
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้นสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ดีขึ้น
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การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่า
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทาความดีอีกทั้งสร้างเครือ
ชายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทางานด้านคุณธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม
1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
1.6.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน มี การพัฒ นานวัตกรรม
เทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน พัฒนาผู้นาเยาวชนต่อต้านการ
ทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ
1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.
2564 – 2565
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเปูาหมายสาคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้มีงานทา
กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่
ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา
4 ประการ ที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟื้นฟูและ
ขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น การพัฒนา ประกอบด้วย
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อลดความ
เสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไปยังระดับท้องถิ่น
ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัว สู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกาลังหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future
Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ของเครื่องยนต์ทาง
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เศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ ได้แก่
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การเกษตร
มูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ
(Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการเปูาหมายที่
ประเทศไทยมีโ อกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้ าง
เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้
เหมาะสม เพียงพอกับความจาเป็นในการดารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ
- การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)
ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัดพัฒนาและใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ การปรับปรุงกฎหมาย และการดาเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย การ
พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วม จากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ข้อจากัด และ
ส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับภารกิจของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่กาหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้อง
มุ่งเน้น ในแผนแม่บ ทเฉพาะกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็น ผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19
จะต้องให้ความสาคัญ กับการเร่งดาเนินการในมิติต่างๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเปูาหมายตามที่กาหนดไว้
บนหลักการพื้นฐานของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง
เพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt,Transform: CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ และ
เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสรุป ดังนี้ การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยการยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรม และบริการที่จะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว้
ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น ร่วมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ
เพื่อให้คนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิต
และบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานให้เหมาะสมกับ
รูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ของศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จาเป็นสาหรับการเรียนการ
สอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
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แรงงานเพื่อให้แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว
เป็นต้น
2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยคนยากจน
กลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ โดยคานึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการ ที่แตกต่างกันของ
กลุ่มเปูาหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบ และกลไกการ
ช่วยเหลือกลุ่มเปู าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ มให้ตรงจุด และพัฒ นาระบบความคุ้มครองทาสั งคมให้
เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบาย
จนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
2.1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม:การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ การดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษา
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.2.1 ประเด็น
1) การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
2) การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที่ต้องมี
การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
2.2.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม
1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
2) การจัดการศึกษาสาหรับเด็กต้อยโอกาส ในโรงเรีย นศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้เด็ก
ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
3) การสนั บสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิ เศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่น
ทุร กั น ดารโรงเรี ย นพื้ น ที่ เ กาะแก่ ง และโรงเรี ยนในพื้ น ที่ข้ า งเคี ยงโครงการพัฒ นาดอยตุ ง อัน เนื่อ งมาจาก
พระราชดาริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
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5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.2.3 เปู า หมายกิ จ กรรม : จั ด การศึ ก ษาให้ นั ก เรี ย นในระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 เรื่ อ งการปฏิ รู ปกลไกและระบบการผลิ ต คั ดกรอง และพัฒนาผู้ป ระกอบวิ ชาชี พครู และ
อาจารย์
2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู
2.3.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2.4.1 ประเด็น
1) การปรั บ หลั ก สู ตร พร้อ มกระบวนการจั ดการเรีย นการสอน และการประเมิ น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2.4.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียน
และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้งโรงเรียน
คุ ณ ภาพประจ าต าบล โรงเรี ย นขนาดเล็ ก โรงเรี ย นในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก การจ้ า งครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ใ นโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ห ลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ
3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้ างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้ เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่มี ปั ญ หายาเสพติด สร้ า งและพั ฒ นาระบบรองรั บสนั บสนุน การคื น เด็ กดี สู่ สั งคมเสริม สร้ า ง
มาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
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อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทาความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทางานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ
2.5.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
3. แผนการปฏิรูปประทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.1 เรื่องการปูองกันและเฝูาระวัง
3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประซาสังคม
3.1.2 กิจกรรมและเปู าหมายกิจกรรมการพัฒ นานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน พัฒนาผู้นาเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการ
สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
4.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่
ดีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรั พยากรและบริ การทางสั งคมที่มีคุณภาพ ผู้ ด้อยโอกาสได้รับการพัฒ นาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แช่งขัน ได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริ การเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างคว ามของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
4.2 เป้าหมายรวม
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
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รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
3. ทุ น ทางธรรมชาติ และคุณภาพสิ่ ง แวดล้ อมสามารถสนั บสนุ นการเติบ โตที่เ ป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลัง งาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ปุา ไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 7ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาซาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลั กลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมี ส่วนร่วมในการ
กาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่สาคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
5. มีระบบบริหารจั ดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลงเพิ่มการใช้ร ะบบดิจิ ทัล ในการให้ บ ริ การ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริห ารจัดการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอั น ดั บ ความยากง่ ายในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศดีขึ้ น การใช้ จ่า ยภาครั ฐ และระบบงบประมาณมี
ประสิ ท ธิภ าพสู งฐานภาษี ก ว้ า งขึ้ น และดั ช นี การรั บ รู้ก ารทุ จริ ต ดี ขึ้ น รวมถึง มี บุ ค ลากรภาครั ฐ ที่ มีค วามรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น
3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
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แนวทางการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน
และแก้ไขปัญหาความยากจน
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่และสภาพร่างกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
1. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ โดยนาแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการพระราชดาริ รวมถึงปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา
ภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบปลูกฝังให้คนไทยไม่
โกง
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
5.1 นโยบายความมั่ นคงแห่งชาติที่ 3 ปูองกันและแก้ ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดขายแดน
ภาคใต้
5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการปูองกัน
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และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดขายแดนภาคใต้
5.1.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
5.1.3 ตัวชี้วัด จานวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น
5.1.4 กลยุ ทธ์ พั ฒ นาการศึ กษาให้ ไ ด้ม าตรฐานสอดคล้ องกับ ตลาดแรงงานในพื้ นที่ และ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาฟื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย)
5.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้ วยความมั่นคงแห่งขาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
5.2.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง
5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติดเพื่อปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
5.3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
5.3.2 เปู า หมายเชิ ง ยุ ทธศาสตร์ หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ร ะบบปู อ งกัน และแก้ไ ขการทุจ ริ ต และ
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
5.3.3 ตัวขี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ
การทุจริต
แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศและ
ของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึง่ ภายใต้กรอบแผนการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเปูาหมาย ของการพัฒนาการศึกษาใน 5
ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20
ปีขา้ งหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กาหนด
ประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
กระทรวงศึกษาธิการตระหนั กถึงความส าคัญของการพัฒ นาเด็กปฐมวัย และพิจ ารณาเห็ นว่ า
สถานการณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น ทั้งใน
ด้านกฎหมาย ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอื่นที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเปูาหมายการดาเนินงานที่ชัดเจนเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและเปูาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้ านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อเป็นการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล และ
พัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ในระตับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตาม
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม
และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฏ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย
ความมั่นคง เพื่อให้ทกุ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา แผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การ
พัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง และ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสาคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปูาหมาย ตัวชี้วัด แนว
ทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว เนื่องด้วยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กาหนดสาระสาคัญไว้ 6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเน้นเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
แต่ เ นื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบาย การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2564-2565 และ
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งกาหนดสาระสาคัญไว้
4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการบูรณาการ
เปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสาคัญ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่อไป
5. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
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อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่งมีสาระสาคัญ
4 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปูาหมาย จานวน 14
เปูาหมาย ตัวชี้วัด จานวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทาง การพัฒนา จานวน 49 แนวทาง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศต่อไป
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จาแนกเป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกปูอง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข
ของประเทศ 3) การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจา 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัย
แล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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2. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 12 ข้อ ดังนี้
1. การปรับ ปรุ งหลั กสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ หั นสมัย และทันการเปลี่ ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการ
เรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่ อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิ ทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนด้วยดิจิ ทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิ ทัลในชีวิตประจาวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนด้วย
ดิจิ ทัล แห่ งชาติ ที่ส ามารถน าไปใช้ใ นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึ งแหล่ ง เรียนได้อย่า ง
กว้ า งขวางผ่ า นระบบออนไลน์ และการน าฐานข้ อ มูล กลางทางการศึ ก ษา มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัวการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดย
อาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกาหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ
รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระและคล่องตัว การบริหารและกรจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จาเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษาได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางกร
ศึกษาจากความร่วมมือทุก ภาคส่ว น เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเปูาหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนา
กาลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้
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กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิง
อาเซียนได้
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่ างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปเป็น
กรอบในกรจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวะศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษาเพื่อการให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุ ณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักกาเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมี
สวนร่วมองพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนอย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกปูองคุ้มครองความปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลนเองจากภัยอันตรายต่างๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจับข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ ซ้าซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพ
รวมการศึกษาความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนามาใช้ประโยชน์ใช้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทัง้ ในปัจจุบันและอนาคต
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่หนสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
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5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกชวงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้
สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็น พิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เน้นนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ข้างต้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา
โดยดาเนินการจัดทาแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้คาแนะนา แก้ไขในระดับ
พื้นที่ โดยบูรณาการการทางานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ
3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่ การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย
และจั ด ท ารายงานเสนอต่ อรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงศึก ษาธิก าร และคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
4. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิ บัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ดาเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการฯ ตามข้อ 2
5. ส าหรั บ ภารกิจ ของส่ ว นราชการหลั ก และหน่ว ยงานที่ ป ฏิบั ติ ในลั กษณะงานในเชิ ง หน้ า ที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda)และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มี งบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 ข้างต้น ให้ ถื อเป็ น หน้ าที่ข องส่ ว นราชการหลั กและหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องต้องเร่ง รัด กากั บ ติ ดตาม
ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
3. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กาหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุ ปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเปูาหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้
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อย่ างต่อ เนื่ องตลอดชี วิต รวมทั้ง เป็ น พลเมื องที่ รู้สิ ทธิ และหน้ าที่ มี ความรับ ผิ ด ชอบ และมีจิ ตสาธารณะ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น "การศึกษาขั้น
พื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบาย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปูองกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาชั้นพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมกันมีทักษะในการดาเนิ นชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครอง
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดจิ ิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
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3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักในแต่ละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดหนองบัวลาภู
วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อม
ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน”
พันธกิจ
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิซาชีพ
4. สร้างความตระหนัก ปลูกจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
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2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรมนาความรู้และสามารถนาไปประกอบ
อาชีพได้
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
5. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมาภิบาล
6. หน่วยงานทางการศึกษานานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้จัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
2. การเร่งรัดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
6. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
5. นโยบายการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษากาหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ทหี่ ลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็น
ของโลกอนาคต สามารถแก้ปญ
ั หา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย
ใฝ่ เรี ย นรู้ อ ย่ างต่อเนื่ องตลอดชี วิต รวมทั้ งเป็นพลเมืองที่รู้สิ ทธิ และหน้าที่ มีความรั บผิ ดชอบ และมีจิตสา
สาธารณะสอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้เป็น "การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน"
และมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาการศึ ก ษาในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองบั ว ส าภู เขต 2 ให้ เ ป็ น
"ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัว ส าภู เขต 2 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน ใช้พื้นที่ศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาที่มคี ุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงกาหนดนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืน ประจาปีการศึกษา 2564 ดังนี้
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1. เป้าหมาย
"นักเรียนหนองบัวลาภู 2 รู้จักความทุกคน"
NB2 To be 1 สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 ต้องเป็นหนึ่ง หมายถึง ทางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มุ่งสู่ความเป็นที่หนึ่ง
2. จุดเน้น (Stress : s)
2.1 ท้าพิสูจน์ผลงาน โรงเรียนมีจุดเด่น
2.2 นักเรียน "รู้จักความ" (คุณธรรมอัตลักษณ์)
2.3 นักเรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทุกคนและนักเรียนอนุบาล 3 ลองอ่าน ลองเขียนได้
2.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นทุกคน
2.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาบีที่ 1 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่องทุกคน
2.6 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งชั้น หรือมีพัฒนาการ
ของนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไปของนักเรียนทั้งชั้นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2.7 ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีผลการประเมินไม่ต่ากว่าของเขตตรวจราชการ หรือผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนระดับชาติ
(National Test: NT) มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2.8 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบปลายปีได้คะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่าระดับ 3 หรือมีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งชั้น หรือมีพัฒนาการ
ของนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพระดับดีขึ้นไปของนักเรียนทั้งชั้นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2.9 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ค้นหาอาชีพที่ตนเองมีความนัด ความสนใจ นักเรียนชั้น
มัยยมศึกษาตอนต้นได้ฝึกทักษะอาชีพตรงตามความถนัด ความสนใจและความต้องการทุกคน
2.10 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.11 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School)
2.12 เป็นโรงเรียนสุจริต มีคุณธรรม ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
2.13 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance
Agreement : PA) ทุกคน
2.14 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มาตรฐาน ดังนี้
2.14.1 การบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (KRS)
2.14.2 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัตแผนปฏิบัติราชการ (ARS)
2.14.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางาน (ITA)
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2.14.4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.14.5 การประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.15 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ
ด้านประสิทธิภาพ
3. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
3.1 ระยะเร่งด่วน เป็นระยะเวลา 1 เดือนแรกของการเปิดภาคเรียนทั้ง 2 ภาคเรียน
"ปูายชัด ตัดหญ้า ทาสี"
3.1.1 ด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพ ความร่มรื่นสวยงาม บรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
3.1.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ มีเพียงพอและเหมาะสม
3.1.3 ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ
3.1.4 การบริหารจัดการทั้ง 4 งาน ได้แก่การบริหารงานวิซาการ การบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป การกาหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมการดาเนินงานที่
ชัดเจน
ทั้ ง นี้ ให้ มุ่ ง เน้ น ชั ด เจนทั้ ง ด้ า นกายภาพและคุ ณ ภาพ เพื่ อ มุ่ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง เป็ น
สถานศึกษาที่อบอุน่ ปลอดภัยไร้โรคา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
3.2 ระยะ 1 ปีการศึกษา
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัว ล าภู เขต 2 ให้ ส ถานศึกษาทุกแห่ งได้จัด
การศึกษาตามรูปแบบ PPPS (P3s กล่าวคือ มุ่งสร้างเสริมพลัง ขวัญกาลังใจ สร้างแรงบันดาลใจในการทางาน
ในการเรียนรู้ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน (Philosophy of Work) มุ่งสร้างเสริมการทางาน
การเรียนรู้เชิงคุณภาพ (PDCA) คิดได้ ทาเป็น เห็นคุณค่า (Active Learning)(PDCA Process) เพื่อมุ่งไปสู่
ผลผลิตรู้จักความ 5G กล่าวคือ สานักงานดี สถานศึกษาดี ผู้บริหารดี ครูและบุคลากรดี และนักเรียนดี โดย
พัฒนาตามจุดเน้น 15 ประการข้างต้น และควรมีแนวทางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
3.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหรือจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเด็กก่อนเข้าเรียนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และ
ก่อนเข้าเรียนชั้นอนุบาลในเรื่องพื้นฐานการเป็นคนรู้จักความตามช่วงวัย
3.2.2 ครูผู้สอนปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 3 จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น (3R) วันละ 1 ชั่วโมง
3.2.3 ครูผู้ส อนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้น
ทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และส่งเสริมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
3.2.4 ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
3.2.4.1 ภาคเช้า จัดการเรียนการสอนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
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3.2.4.2 ภาคบ่าย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้น
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์โดยตรง คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ทางานเป็นทีม
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข จากกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย โดยการจัดเป็นฐานการเรียนรู้
เช่นฐานการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และกีฬา ค่ายวิซาการ ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องสอดคล้องและไม่กระทบกระเทือนต่อโครงสร้างเวลาเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฟื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.2.5 โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหนองบัวลาภู 2
เป็นคนรู้จักความทุกคน โดยเน้นการส่งเสริมวินัยเชิงบวก เน้นความรับผิดชอบต่อตนเองเบื้องตัน และทักษะ
การทางานบ้านที่เหมาะสมกับวัย
3.2.6 โรงเรียนทุกโรงเรียนส่งเสริมให้ทุกห้องจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ได้
มาตรฐานใกล้เคียงกันตามมาตรฐานของโรงเรียน
3.2.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ใฝุรู้ใฝุ เรียน เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล อย่างน้อยปีการศึกษาละ 6 ชั่วโมง
3.2.8 โรงเรียนทุกโรงเรียนดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of
Understanding : MOU) รายละเอียดตามนโยบาย เปูาหมาย จุดเน้น และการขับเคลื่อนโยบาย และจุดเน้น
ที่กาหนด
3.3 ระยะวิถีคุณภาพที่ยั่งยืน
3.3.1 นักเรียนหนองบัวลาภู 2 รู้จักความทุกคน
3.3.2 นักเรียนหนองบัวลาภู 2 อ่านออก เขียนได้ คิดเป็นทุกคน
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางศึกษา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากล
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

45

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมีการกากับ
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวิติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
1. ปลูกฝัง และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสามนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
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1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ตามความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
1. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
6. ส่งเสริมทักษะการคิดคานวณ และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
7. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
8. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม
และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
9. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
10. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ
11. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข้ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 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) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
1. ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ทั้งระบบเชื่อมโยงกับ
การเลื่อนวิทยาฐานะ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนด
แผนอัตรากาลัง การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพ และเสมอภาค
2. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร
เช่นเด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี เลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :
DLIT) การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV)
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมสร้างสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาทุกระดับ
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2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝัง ความมีคุณธรรม จริยธรรมและนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
3. พัฒนาครูผู้สอนในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและ
การนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
4. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและการจัดการในสถานศึกษาที่สร้างจิตสานึกสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้เรียนและทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาหลักสูตรในระดับการศึกษาต่าง ๆ ที่สร้างจิตสานึกความตระหนักและพฤติกรรมที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
7.ส่งเสริมการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติการกากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม กากับ
ติดตามอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีติจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงกันได้
4. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามภารกิจงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 เพื่อ
ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จานวนทั้งสิ้น 4,750,700 บาท แหล่งงบประมาณ 1) งบบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่ จานวน 4,200,000
บาท 2) งบประมาณจากสพฐ.จัดสรรสาหรับดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จานวน 550,700 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ที่

รายการ

แผนการใช้จ่าย

แหล่งของงบประมาณ

สพฐ.

สพป.

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค..-มี.ค.)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)

-

3,000,000.00

750,000.00

750,000.00

750,000.00

750,000.00

ผู้รับผิดชอบ

หมวด ก งบประจา
1

โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่ม
บริ ห ารง านการ เงิ น แล ะ
สินทรัพย์

หมวด ข งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์/นโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1
2

โครงการ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา
โครงการ ด้วยรักและห่วงใยอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

173,600.00

-

-

-

173,600.00

-

นายไพวัน เรืองฤทธิ์

-

23,300.00

11,200.00

12,100.00

-

-

นางสาวชนัดตา เกษนคร

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
1
2
3
4
5
6
7

8

9

โครงการ ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ต าม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
โครงการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเกมต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (A-Math)
โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สู่อาชีพและการมีงานทา
โครงการ พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม Scracth
โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)
โครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยเพื่อ
ส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

นางสุภาภร สิมลี

-

9,280.00

-

-

62,800.00

-

38,800.00

-

24,000.00 น.ส.ไพพยอม พิมพ์พาเรือ

-

36,580.00

-

3,780.00

-

32,800.00 น.ส.ไพพยอม พิมพ์พาเรือ

-

73,700.00

-

73,700.00

-

-

นางณิชาภัทร เหตุเกษ

-

44,400.00

-

44,400.00

-

-

นางณิชาภัทร เหตุเกษ

-

59,160.00

-

18,200.00

32,560.00

-

19,700.00

-

19,700.00

-

-

นายเจียมพล บุญประคม

-

49,200.00

-

49,200.00

-

-

นายอดิศร โคตรนรินทร์

-

111,800.00

-

49,700.00

29,700.00

32,400.00

นางปาริชาติ ปิติพัฒน์

9,280.00

8,400.00 นายอดิศร โคตรนรินทร์
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ที่

รายการ

10

โครงการ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม
โครงการ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศทะเบียนวัดผลผ่านโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการผลการเรียน
(SchoolMis)
โครงการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการ
สอนออนไลน์
โครงการ พัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนว
ในโรงเรียน

11
12

13
14

แผนการใช้จ่าย

แหล่งของงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สพฐ.

สพป.

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค..-มี.ค.)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)

-

33,200.00

33,200.00

-

-

-

นายเจียมพล บุญประคม

-

68,640.00

-

-

68,640.00

-

น.ส.พีรญา วาดวงษ์

-

16,000.00

16,000.00

-

-

-

น.ส.เตือนใจ แสนนา

-

21,000.00

-

21,000.00

-

-

น.ส.เตือนใจ แสนนา

-

9,400.00

-

-

9,400.00

-

น.ส.เตือนใจ แสนนา

16,800.00

12,600.00

4,200.00

-

-

นางทองเหลียน ประนันทัง

34,352.00

34,352.00

-

-

-

นางสาวพีรญา วาดวงษ์

18,400.00

-

-

18,400.00

-

นางทองเหลียน ประนันทัง

27,200.00

27,200.00

-

-

-

ส.อ.ประภัทร์ รักษาภักดี

3,640.00

-

3,640.00

-

-

นายชุมพล จงรัตน์กลาง

8,400.00

8,400.00

-

-

-

นางทองเหลียน ประนันทัง

4,590.00

4,590.00

-

-

-

น.ส.โสภา พันธ์พรหม

12,500.00

12,500.00

-

-

-

น.ส.ไพพยอม พิมพ์พาเรือ

-

-

5,000.00

-

-

น.ส.เตือนใจ แสนนา

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1
2

3

4

5
6
7

8

9

โครงการ จัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โครงการ การพัฒนาการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง ครู
โครงการ อบรมพัฒ นาข้ า ราชการครู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (วPA)
โครงการ จั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ครู ใ น
สถานศึกษา ระยะ 3 ปี
โครงการ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2565
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์ ต า ม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและ
วิ ท ยฐานะข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
โครงการ ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สานักงานเขตพื้นที่
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการ 5,000.00
เรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต
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ที่

รายการ

10

โครงการ พั ฒนาศั ก ยภาพและเสริ มสร้า ง
ขวัญกาลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ พัฒนาภาวะผู้นาผู้บริหาร
สถานศึกษา

11

แผนการใช้จ่าย

แหล่งของงบประมาณ

สพฐ.

สพป.

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค..-มี.ค.)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

146,900.00

-

-

-

-

185,080.00

-

-

-

185,080.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)
146,900.00

ผู้รับผิดชอบ
นางทองเหลียน ประนันทัง

-

นางทองเหลียน ประนันทัง

-

น.ส.ณัฏฐ์ปภา ราคายิ่ง
น.ส.มาริษา ดีสม

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างถั่วถึงและเท่าเทียม
1
2
3

โครงการ ส่งเสริมระบบการรับนักเรียน
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการ ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยภายใต้
กิจกรรมสภานักเรียน

10,000.00
30,120.00

-

-

10,000.00
29,400.00
-

-

37,300.00

-

-

37,300.00

-

น.ส.ณัฏฐ์ปภา ราคายิ่ง

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1

2

โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

-

9,500.00

-

-

9,500.00

-

นายศุภชัย ทองโคตร

-

12,800.00

-

-

12,800.00

-

นายศุภชัย ทองโคตร

กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1
2
3
4

5
6
7
8
9

โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริห าร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา
โครงการ พัฒนางานตรวจสอบภายในและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ สพท./โรงเรียน
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
โครงการ การพั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศ
ภายในสถานศึกษาโดยใช้ NB2 Model
โครงการ พั ฒ นาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์
โครงการ บริห ารจั ดการศึกษาโดยใช้ศูนย์
เครือข่ายคุณภาพเป็นฐาน
โครงการ นิเทศบู รณาการโดยใช้โ รงเรีย น
เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการ ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร
ทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

-

31,920.00

-

15,120.00

12,600.00

4,200.00

นายอดิศร โคตรนรินทร์

-

6,650.00

-

-

6,650.00

-

นายอธิวัฒน์ สายสิงห์

-

32,200.00

-

-

32,200.00

-

นางยวนใจ พันตรี

-

43,950.00

-

43,950.00

-

-

นางสุภาภร สิมลี

-

31,360.00

-

31,360.00

-

-

นายเจนภพ ชัยวรรณ

-

9,660.00

-

9,660.00

-

-

นายอธิวัฒน์ สายสิงห์

-

240,000.00

-

120,000.00

-

120,000.00

นางสาวลักษมี สามิตร

-

-

32,600.00

-

32,600.00

-

นางสาวโสภา พันธ์พรหม
(งบประจา)

-

-

46,200.00

66,150.00

66,150.00

รวม หมวด ข

550,700.00

1,200,000.00

358,842.00

66,150.00 นางนวพร สมบัติธีระ
(งบประจา)

587,218.00

738,218.00

434,850.00
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โครงการ/กิจกรรม
หมวด ก งบประจา
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อ-สกุล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทรสาร 042-359563 ต่อ 21
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 4.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจ
ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการควบคุม
กากับ ติดตามให้การดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ การ
บริหารจัดการศึกษามีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลโดยมีเปูาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้คุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล โดยมีเปูาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณงบประจา เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
2) เพื่อขับเคลื่อนโยบาย และภารกิจด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
2.3 เป้าหมาย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการทุกคน
2.3.1 ผลผลิต (Output)
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มารับบริการ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและ
ภารกิจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

53

2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มารับบริการทุกคนสามารถนานโยบายสู่การปฏิบัติ
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันภายใต้บริบทของเขตพื้นที่
2) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของงบประมาณตามรายการสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณตามรายการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 สามารถบริหาร
จัดการและดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลสาเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และหน่วยการที่
เกี่ยวข้อง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 3,000,000 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ค่าอาหารทาการนอกเวลา
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ(ก.ต.ป.น.)
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ค่ากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าเช่าครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์/บารุงรักษา
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บารุงรักษา
ค่ า จ้ า ง เ ห ม า เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น
(ต่ากว่าปริญญาตรี)

12 ค่าวัสดุสานักงาน/คอมพิวเตอร์
13 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
14 ค่าไฟฟูา

-

200,000.00
230,000.00
250,000.00
4,800.00
972,000.00
-

-

-

190,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
-

-

200,000.00
230,000.00
250,000.00
4,800.00
190,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
972,000.00

195,200.00
150,000.00
-

600,000.00

195,200.00
150,000.00
600,000.00
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ที่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ค่าตอบแทน

15 ค่าประปา
16 ค่าโทรศัพท์
17 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
รวมทั้งสิ้น

-

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,656,800.00

ค่าสาธารณูปโภค

685,200.00

5,000.00
13,000.00
40,000.00
658,000.00

รวม
5,000.00
13,000.00
40,000.00
3,000,000.00

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ที่

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ค่าอาหารทาการนอกเวลา
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ก.ต.ป.น.)
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ค่ากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าเช่าครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บารุงรักษา
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บารุงรักษา
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
(ต่ากว่าปริญญาตรี)
ค่าวัสดุสานักงาน/คอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าไฟฟูา
ค่าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข

12
13
14
16
15
16

รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2564
2/2564 3/2564 4/2564

รวม

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00
62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
47,500.00 47,500.00 47,500.00 47,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
243,000.00 243,000.00 243,000.00 243,000.00

200,000.00
230,000.00
250,000.00
4,800.00
190,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
972,000.00

48,800.00 48,800.00 48,800.00 48,800.00
37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
1,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
3,250.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

195,200.00
150,000.00
600,000.00
5,000.00
13,000.00
40,000.00

750,000.00

750,000.00

750,000.00

750,000.00
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หมวด ข งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์/นโยบาย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. โครงการ ทักษะชีวิตและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายไพลวัน เรืองฤทธิ์ และนางสาวมาริษา ดีสม โทรศัพท์ 082-8504909
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านความมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น ความมั่นคง
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
นโยบายสพฐ. ด้านความปลอดภัย
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดแนวทางการดาเนินงานปูองกันและ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันดาเนินการบูรณาการเพื่อเร่งรัด การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เช่น
ได้แก่ การเฝูาระวังและปูองกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในการเสริมสร้างทักษะการดารงชีวิตของผู้เรียน
เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยา
เสพติด โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรม
เชิงลึกที่นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระบบสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ พร้อมทั้งใช้กระบวนการลูกเสือ
ขยายผลไปยังกลุ่มผู้เรียนที่เป็นลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อให้เรียนรู้และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงจัดโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
ประจาปี 2565 ตามแนวทางการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยยาเสพติด
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2) เพื่อสร้างความตระหนักและมีภูมิคุ้มกันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด
3) เพื่อให้มีทกั ษะชีวิตในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
4) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานปูองกันยาเสพติด สารเสพติด/สถานศึกษาสีขาวของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) ลูกเสือ-เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทักษะชีวิตเพือ่ ห่างไกลยาเสพติด
2) ลูกเสือ-เนตรนารี สามารถเป็นแกนนาในการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ลูกเสือ-เนตรนารี มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด
2) สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 มีนักเรียนแกนนาในการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานปูองกันยาเสพติด สารเสพติด/
สถานศึกษาสีขาวอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีทักษะในการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
2) ร้อยละของสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานปูองกันยาเสพติด สารเสพติด
สถานศึกษาสีขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยยาเสพติด มีภูมิคุ้มกัน และมีทักษะชีวิตในการปูองกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนในสังกัดสามารถเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และเป็นกลไกการดาเนินงาน
ปูองกันยาเสพติด
2) นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิตในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
3) สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานปูองกันยาเสพติด สารเสพติด/เป็น
สถานศึกษาสีขาวอย่างมีคุณภาพ
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565
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2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 173,600 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือ-เนตรนารี ต้านยาเสพติด
จานวน 3 รุ่น
รุ่นที่ 1
1. ประชุมคณะทางาน/วิทยากร
800
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน  80 บาท  1 มื้อ)
600
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน  30 บาท 
2 มื้อ)
2. อบรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านยาเสพติด
28,000
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน 7 มื้อ  80 บาท)
9,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน 6 มื้อ  30
บาท)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (10 คน1,200 บาท)
12,000
5,000
- ค่าวัสดุ
3. สรุปรายงาน
รุ่นที่ 2
1. ประชุมคณะทางาน/วิทยากร
800
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
600
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
5,000
2. อบรมลูกเสือ-เนตรนารี ต้านยาเสพติด
28,000
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (50 คน  7 มื้อ  80
บาท)
9,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน  6 มื้อ 30
บาท)
12,000
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (10 คน  1,200 บาท)
รุ่นที่ 3
1. ประชุมคณะทางาน/วิทยากร
800
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
600
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
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800
600

28,000
9,000
12,000
5,000

800
600
28,000
9,000
12,000

800
600
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จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

2. อบรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านยาเสพติด
- ค่าอาหารนักเรียน (50 คน  7 มื้อ  80 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน 6 มื้อ 30
บาท)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (10 คน  1,200 บาท)
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์เหล้า/บุหรี่ (ประเมิน
สถานศึกษาสีขาว)
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (10 คน x 300 บาท x 3 วัน)
กิ จกรรมที่ 3 สรุ ป รายงานผลการด าเนิ นงานตาม
โครงการ
รวมทั้งสิ้น

ค่าวัสดุ

28,000
9,000

รวม

28,000
9,000

12,000

12,000

1,600
1,200
9,000
-

-

-

1,600
1,200
9,000
-

45,600

123,000

5,000

173,600

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฎิบัติงาน(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์เหล้า/บุหรี่ (ประเมิน
สถานศึกษาสีขาว)
กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
161,800
11,800
-

-

-

-

-

-

-

173,600
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2. โครงการ ด้วยรักและห่วงใย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวชนัดตา เกษนคร โทรศัพท์ 098-982-4846
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา เรื่องและประเด็นปฏิรูป 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบและ
ทรงมองเห็นความสาคัญ ในการที่จะพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยเรียนที่มี
ภาวะทุพโภชนาการสูง ทุกภาคของประทศไทย ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นให้มีสุขภาพ
สมบู ร ณ์แข็งแรง พร้ อมรั บ การพัฒ นาทุกด้านพร้อมกั น จึงมีพระเมตตาช่ว ยเหลื อศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กและ
โรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งที่พระองค์เสด็จเยี่ยมถึง โครงการด้วยรักและห่วงใย เกิดขึ้นด้วยน้าพระทัยที่เปี่ยม
ล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้นโดยมีกิจกรรมหลัก 6 โครงการ คือ 1) โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2) โครงการควบคุมและปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน 3) โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 4) โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ 5) โครงการส่ งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 6) โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
ด้วยรักและห่วงใย ในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันมีจานวนทั้งหมด 2 โรงเรียน เพื่อสนองพระราชดาริจึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนองพระราชดาริโครงการด้วยรักและห่วงใย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแก้ปัญหาสภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
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2) เพื่อขยายผลการดาเนินงานของโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนในสังกัด สร้างฐานองค์ความรู้นาไปสู่
การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง
3) เพื่อจัดทาศูนย์การเรียนรู้โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ให้กับเยาวชนและโรงเรียนอื่น
ศึกษาเรียนรู้
4) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการด้วยรักและห่วงใย
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางในการดาเนินงานตามโครงการด้วยรักและห่วงใย
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มี ศูนย์การเรียนรู้โครงการ
ด้วยรักและห่วงใยในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ให้กับเยาวชนและโรงเรียนอื่นศึกษาเรียนรู้
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรี ย นในสังกัดสามารถดาเนินงานตามโครงการด้ว ยรักและห่ ว งใย เพื่อแก้ไขภาวะทุ พ
โภชนาการ ให้ นั กเรี ย นมีสุ ขภาพพลานามัยที่ดี ส่ งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพ ของนักเรีย น
ส่งเสริมการเรี ยนรู้ของนักเรี ย นที่มีคุณภาพ ให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ส่งเสริม สนับสนุนให้ นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เรียนรู้
แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสามารถนาแนวทางการดาเนินงานตามโครงการด้วยรักและห่วงใย ไปขยายผล
เพื่อแก้ไขภาวะทุพโภชนาการให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพ
ของนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีคุณภาพ ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมี
ความสุข ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
และเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย นในสั ง กั ด มี สุ ข ภาพพลานามั ย ที่ ดี มี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพ
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2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีศูนย์การเรียนรู้โครงการด้วยรัก
และห่วงใยในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆศึกษาดูงาน
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในโครงการ 2 โรง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ธันวาคม พ.ศ. 2564 – มกราคม พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 23,300 บาท (สามารถถัวจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1.ประชุ ม คณะกรรมการรายงานผลการด าเนิ น
โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ้ า ก ร ม ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน x 2 มื้อ x 30
2,100
2,100
บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
2,800
2,800
2. ศึกษาดูงานโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพฯ โรงเรียนบ้านวังหินซา อาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (35 คน x 1 วัน x 240 บาท)
8,400
8,400
3. สรุ ป รายงานผลโครงการด้ว ยรั กและห่ ว งใยใน
พระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จานวน 7 เล่ม
10,000
10,000
รวมทั้งสิน้
8,400
4,900
10,000 23,300
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2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
1.ประชุ ม คณะกรรมการรายงานผลการด าเนิ น
4,900
โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระกนิ ษ ฐ าธิ ร าช เจ้ า กร มสมเด็ จ พระเท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.ศึกษาดูงานโครงการด้ว ยรั กและห่ว งใยในพระ
8,400
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพฯ โรงเรีย นบ้ านวังหิ นซา อาเภอสุ วรรณ
คูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
3. สรุปรายงานผลโครงการด้วยรั กและห่วงใยใน
10,000
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
13,300 10,000
รวมทั้งสิ้น
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รวม
4,900

8,400

10,000

23,300

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
1. โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสุภาภร สิมลี นายอดิศร โคตรนรินทร์ นางสาวโสภา พันธ์พรหม และนางณิช าภัทร
เหตุเกษ โทรศัพท์ 089-5776059 โทรสาร 042-359563 E-mail : susan_tok@hotmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา โดยกาหนดให้เป็นโครงการสาคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับประเทศนั้น ในส่วน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ อย่างจริงจัง และกาหนดให้การ
จัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่ง ที่ผ่านมาในหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษาจะมี
กลุ่มโรงเรียนเปูาหมายขับเคลื่อน 10 แห่ง และกลุ่มเปูาหมายต้นกล้าสะเต็ม จานวน 10 แห่ง
กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าเพื่อให้การเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) สอดคล้องและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสะเต็มศึกษาจะเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สห
วิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน
ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจาทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด
ตั้งคาถามแก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือ
บูรณาการกับชีวิตประจาวันได้เพื่อให้นักเรียนได้สร้ างนวัตกรรมจาก สะเต็มศึกษา (STEM Education) จึงมี
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ความจาเป็นต้องพัฒนาครูสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองบั ว ล าภู เขต 2 จั ด ท าคู่ มื อ การนิ เ ทศแบบร่ ว มพั ฒ นา Co-operative
Development Supervision) ตรงตามนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการภายใน 5 ปีจะทาให้มี
การเรี ย นการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครบทุก แห่ ง และจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
2) เพื่อวัดเจตคติของครูสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้
คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
2) ครูผู้สอนมีเจตคติของที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้คู่มือ
การนิเทศแบบร่วมพัฒนา
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครูผู้สอนสามารถในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้คู่มือการนิเทศ
แบบร่วมพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูผู้สอนมีเจตคติของที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้คู่มือ
การนิเทศแบบร่วมพัฒนา
3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เพิ่มสูงขึ้น
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้รับการนิเทศ กากับติดตาม โดย
ใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศแบบร่วม
พัฒนา
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนาได้
ถูกต้อง
2) ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
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3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เพิ่มสูงขึ้น
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน
2) ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
3) ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถที่จะดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัด 102 โรง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินงาน
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 9,280 บาท (สามารถถัวจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 แจ้ ง จั ด สรรใช้ สื่ อ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
กิจกรรมที่ 2 แจ้งโรงเรียนเข้ารับการอบรม online
จาก website ของ สสวท.
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับติดตาม โดยใช้คู่มือการ
นิเทศแบบร่วมพัฒนา (Co-operative
Development Supervision)
3.1 ประชุมคณะทางาน ชี้แจงการเตรียมความพร้อม
- ค่าอาหารกลางวัน (12 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
960
960
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
720
720
3.2 จัดทาคู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
5,000
5,000
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ
- ค่าอาหารกลางวัน (5 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
800
800
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (5 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
600
600
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 120 บาท x 2 วัน)
1,200
1,200
รวมทั้งสิน้
1,200
3,080
5,000
9,280
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2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
กิ จ กรรมที่ 1 แจ้ งจั ดสรรใช้ สื่ อและวั ส ดุ อุ ปกรณ์
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มโรงเรียน 102 แห่ง
กิจกรรมที่ 2 แจ้งโรงเรียนเข้ารับการอบรม online
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับติดตาม โดยใช้คู่มือการ
นิเทศแบบร่วมพัฒนา (Co-operative
Development Supervision)
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
โครงการ STEM Education
รวมทั้งสิ้น

รวม
-

-

-

6,680

-

6,680

-

-

2,600

-

2,600

-

-

9,280

-

9,280
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2. โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการวิจัย
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือ
โทรศัพท์ 080-0119426
และ นางณิชาภัทร เหตุเกษ
โทรศัพท์ 088-5533705
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ในศตวรรษที่ 21 เปนยุคของขอมูลขาวสารและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว
ทาให้การสื่อสารไรพรมแดน การเข้ าถึงแหลงข้อมูลสามารถทาไดทุกที่ ทุกเวลา ในยุคโลกาภิวัฒน์ ผู้เรียน
จาเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ที่สามารถการเรียนรู้ด้ายตนเองและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา การสอน
แบบเดิมด้วยวิธีการบรรยาย การพูด การบอก การเล่า ไม่สามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้นาความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน
ไปใช้ได้ในชีวิตจริง จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม
เทคโนโลยี จากผู้สอนที่มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ช (Coach) เป็นผู้อานวยความ
สะดวก (facilitator) และเป็นผู้ชี้แนะวิธีการให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จาก
กลุ่ม เรียนรู้จากการทางานเป็นทีม จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง แล้วนาความรู้ และทักษะต่างๆ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จึงจะเป็นกระบวนการเรียนรู ที่มีความหมาย ดังนั้น ครูตองลดบทบาทในการสอน
และการใหความรูแกผูเรียนโดยตรงแตครูออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ผ่าน
การทากิจกรรมอย่างหลากหลาย ที่เรียกว่า การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงมีบทบาทในการเตรียม
ความพร้อมการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการสอนให้เป็นครูมืออาชีพ และ
ส่งเสริมครูครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ควบคู่การวิจัย ด้วยวิธีการที่หลากหลายจึงจะ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงได้ดาเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) ขึ้น
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2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เหมาะสมกับห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) เพื่อสร้างทางเลือก/เทคนิคการสอน/รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
ระดับชั้น
3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
2) ครูมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครูสามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ครูมีผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างน้อย 1 รายวิชา
2) ร้อยละของโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างเป็นรูปธรรม
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนสามารถเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นโค้ช
2) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูผู้สอนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับห้องเรียน
2) ครูผู้สอนมีงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย 12 โรงเรียน
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2565
2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 62,800 บาท (สามารถถัวจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง)
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จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 สารวจโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทางานเตรียมการ
- ค่าอาหารกลางวัน (7 คน x 80 บาท x 1 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (7 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการวิจัยการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) และชี้แจงแนวดาเนินงาน
ตามโครงการ 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน (75 คน x 80 บาท x 2 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (75 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (5 ชม. X 1,200 บาท x 1 คน)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (4 ชม. x 600 บาท x 1 คน)
- ค่าที่พักวิทยากร
- ค่าพาหนะวิทยากร
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจัย
12 โรงเรียน (12 โรงเรียน x 2,000 บาท)
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม กระบวนการวิจัย
ส่งเสริมการทาวิจัย
กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

รวม
-

560
420

560
420

12,000
9,000

12,000
9,000
6,000
2,400
640
500
7,280
24,000

62,800

6,000
2,400
640
500
-

-

7,280
24,000

8,400

23,120

31,280

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจ กรรมที่ 1 สารวจโรงเรี ยนเข้าร่ ว ม
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมการ
กิ จ กรรมที่ 3 ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก (Active

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
-

980
37,820

-

-
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
Learning)
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการทาวิจัย
กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผล
รวมทั้งสิน้

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
-

38,800

-

24,000
24,000
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3. โครงการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือ โทรศัพท์ 080-0119426 และ นางณิชาภัทร เหตุเกษ
โทรศัพท์ 088-5533705
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 เปูาหมายรวม
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
นโยบายรัฐบาลเร่งด่วน การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs) เป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อการดารง
ชีพของสังคมในปัจจุบัน ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning
Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตจริง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้ดาเนิน
โครงการพัฒนาการจัดการเรีย นรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจาเป็นในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs) ซึ่งขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการโดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน และการนาเทคโนโลยี (ICT) สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่
21 ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต โดยนาเทคโนโลยีมา
เป็นสื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการ จานวน 22 โรงเรียน เพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีความจาเป็นที่ต้องกากับ ติดตาม และช่วยเหลือ
โรงเรีย นให้เหมาะสมกั บบริ บทแต่ละโรงเรี ยนแล้ วนาผลการดาเนินงานมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Symposium) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีอย่างหลากหลาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ขึ้น
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2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs)
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน
3) เพื่อส่งเสริมการนาเทคโนโลยี (ICT) สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
4) เพื่อเผยแพร่เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs)
2) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน
3) ครูมีความรู้ในการนาเทคโนโลยี (ICT) ไปใช้เป็นสื่อในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs)
2) ครูสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
3) ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี (ICT) มาเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้
4) โรงเรียนเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs)
2) ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถขับเคลื่อนโดยใช้โครงงาน
นวัตกรรมเพื่อชุมชน
3) ร้อยละของครูสามารถนาเทคโนโลยี (ICT) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs)
2) ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
3) ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี (ICT) ที่เหมาะสมกับห้องเรียน
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนในสังกัดมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs)
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย จานวน 22 โรง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2565
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2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 36,580 บาท (สามารถถัวจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สารวจโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประชุม
ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานในปี 2565 และทบทวน
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
- ค่าอาหารกลางวัน (27 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
2,160
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (27 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
1,620
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กากับ ติดตาม
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลโครงการฯ
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 3 มื้อ)
2,400
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 6 มื้อ)
1,800
- ค่าวัสดุ
28,600
รวมทั้งสิ้น
7,980
28,600

รวม

2,160
1,620

2,400
1,800
28,600
36,580

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทาง
การดาเนินงานในปี 2565 และ
ทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กากับ ติดตาม
กิ จ กรรมที่ 3 ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร
สรุปผลโครงการฯ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
3,780
-

รวม
3,780

-

-

-

32,800

32,800

-

3,780

-

32,800

36,580
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4. โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ - นามสกุล. นางณิชาภัทร เหตุเกษ และนางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือ โทรศัพท์ 088-5533705 E-mail
: nichapat7505@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาของประเทศไทยพบประเด็นปัญหาสาคัญเรื่องหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน และการวัดประเมินผล ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรในปัจจุบัน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ที่กาหนดให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีตัวชี้วัดจานวนมากนั้น ทาให้เกิดปัญหาแก่ครูและผู้เรียน ครูจาเป็นต้องเร่ง
สอนทาให้ผู้เรียนไม่ประสบความสาเร็จในการเรียน หรือแม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการให้เนื้อหา
ความรู้เป็นหลัก ส่งผลให้การสอนของครูยัง ไม่ได้มาตรฐานและตัวชี้วัดที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ
เกิดสมรรถนะที่ต้องการได้รวมทั้งการวัดผลประเมินผล ที่ใช้เครื่องมือและมาตรฐานเดียวกันจึงไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมตามสมรรถนะ ตามธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียน
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรนั้ น โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้นาประเด็นเรื่อง
ความต้องการของสังคม ประเทศ และโลกในยุคปัจจุบันและอนาคตที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ
ด้านมาพิจารณาในการกาหนดสมรรถนะหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตรอบด้าน และส่งผลให้เด็กไทยในปัจจุบันต้องการความรู้ ทักษะ และสมรรถนะชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
ซึ่งการศึกษาจะต้องมีบทบาทในการตอบสนองความต้องการดังกล่าวรวมไปถึงการตอบสนองต่ อยุทธศาสตร์
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ชาติในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ กระบวนการปรับปรับปรุงหลักสูตรจึงอยู่ในระหว่างดาเนินการ ทิศทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นไปในแนวหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งคาดว่ากระทรวงศึกษาธิการจะประกาศใช้
และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงได้จัดทา
โครงการประชุมปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) เพื่อจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
3) เพื่อนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่ห้องเรียน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ครูผู้สอนสามารถจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามบริบทของพื้นที่
2) ครูผู้สอนสามารถนาหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทาขึ้นไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียน
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้อานวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน รวม 204 คน
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 73,700 บาท (สามารถถัวจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง)
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จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 4
มื้อ)
- ค่าพาหนะวิทยากร (8 คน x 200 บาท x 2 วัน)
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
- ค่าอาหารกลางวัน (115 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (115 คน x 30 บาท x 4
มื้อ)
- ค่าพาหนะวิทยากร (8 คน x 200 บาท x 2 วัน)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (8 คน x 1,600 บาท)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับ ติดตาม การนาไปใช้
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน
รวมทั้งสิน้

1,600
1,200

1,600
1,200

3,200

3,200

18,400
13,800

18,400
13,800

3,200
12,800

19,200

รวม

35,000

19,500

3,200
12,800
19,500

19,500

73,700

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมวิทยากร
กิ จ กรรมที่ 2 ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับ ติดตาม
การนาไปใช้
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
6,000
67,700
-

-

73,700

-

-
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5. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)
ชื่อ – นามสกุล นางณิชาภัทร เหตุเกษ และ นางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือ
โทรศัพท์ 088-5533705 โทรสาร 042-359563 E-mail : nichapat7505@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. การจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
นาไปใช้ในชีวิต ประจ าวัน ได้อย่ างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เป็นเรื่องสาคัญที่ส่งผลต่อการ
ดารงชีพ ของสั ง คมโดยรวม ครู จึ งต้องมีความตื่นตัว และเตรี ยมพร้อ มในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill)ครูจึงจาเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความ
เป็นไทยควบคู่กบั ความเป็นสากลมีทักษะในการคิดมีทักษะในด้านเทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการคิดที่จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นด้วย
การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการพัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นครูมืออาชีพ โดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
บรรลุผลที่สาคัญและจาเป็นต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงจึงมุ่งไปที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูต้องสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
กล่าวคือ ครูเป็นผู้การเรียนรู้ และอานวยความสะดวก (facilitate) ในการจัดการเรียนรู้ สานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (A-Math) ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์นาเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปพัฒนาทักษะการบวก
ลบ คูณ หารจานวนเต็มให้กับผู้เรียน
2) เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์นาเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปพัฒนาการฝึกทักษะ
การคิดเลขเร็วให้กับผู้เรียน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)
สาหรับไปพัฒนา ฝึกทักษะการคิดเลขเร็วให้กับผู้เรียน
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ครูสามารถนาเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้อย่างหลากหลาย และเพิ่มทักษะการคิดเลขเร็วให้กับผู้เรียน
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถนาเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไป
พัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณ หาร จานวนเต็มและทักษะการคิดเลขเร็วให้กับนักเรียนได้
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถนาเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย
2) ผู้เรียนมีทักษะในการคิดเลขเร็วจากการใช้เทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ และทักษะคิดเลขเร็วจากการใช้เทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์
(A-Math)
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัด 102 โรง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ จานวน 44,400 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการวิทยากรจัดอบรม
A-Math
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 2
มื้อ)
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (A-Math)
- ค่าอาหารกลางวัน (85 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (85 คน x 30 บาท x 4
มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คน x 600 บาท x 11 ชม.)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (6 คน x 600 บาท)
- ค่าวัสดุ (กระดาษ A-Math)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับ ติดตาม การนาไปใช้
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

800
600

800
600

13,600
10,200

13,600
10,200

13,200
3,600

20,000

รวม

25,200

2,400

13,200
3,600
2,400

2,400

44,400

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564 2/2565
3/2565
4/2565
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกาวิทยากร
1,400
จัดอบรม A-Math
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
43,000
เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับ ติดตาม
การนาไปใช้
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน
44,400
รวมทั้งสิ้น
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
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6. โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่อาชีพและการมีงานทา
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายอดิศร โคตรนรินทร์ โทรศัพท์ 081-3802023 โทรสาร 042-359563
E-mail: adikho0407@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เปูาหมายรวม
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายสพฐ. ด้านโอกาส
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริมและพัฒนาความสามารถ ของนักเรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้
สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน สู่โลกอาชีพและการมีงานทา ตลอดจนครูมีความรู้ความความเข้าใจในการ
ในการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและแนะแนว ทั้งด้านการเรียนและด้านอาชีพ นอกจากนี้โรงเรียนสามารถ
จัดหลั กสู ตรได้ส นองความสนใจและส่ งเสริมพัฒ นานักเรียนให้ เรียนรู้ได้ตามความสามารถและตามความ
ต้องการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม เพือ่ เป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 จึงจัดทาโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานทาขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ตามมาตรฐานหลักสูตร
2) เพื่อส่งเสริมความรู้การแนะแนวอาชีพให้กับบุคลากรในสังกัด
3) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และมีค่านิยม เจตคติที่ดีต่อการเรียน
สายอาชีพ
4) เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทาระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและการแนะ
แนวอาชีพ
2) ครูผู้สอนมีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทาที่หลากหลาย
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพ และการ
แนะแนวอาชีพในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และดาเนินการอย่างยั่งยืน
2) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และมี ค่านิยม เจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ
สามารถต่อยอดพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มีการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและการ
แนะแนวอาชีพที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และดาเนินการอย่างยั่งยืน
2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 มีแนวทางประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาสาย
อาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อการแนะแนวอาชีพแก่ผู้เรียน
2) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และมีค่านิยม เจตคติที่ดีต่อการเรียน สายอาชีพ
สามารถต่อยอดพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้
3) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามมาตรฐาน
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และมีค่านิยม เจตคติที่ดีต่อ
การเรียนสายอาชีพ
5) ครูผู้สอนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทา
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และการแนะแนว
อาชีพในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และดาเนินการอย่างยั่งยืน
2) นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และมีค่านิยม เจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพสามารถต่อ
ยอดพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565
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2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการจานวน 59,160 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ประชุมคณะทางานเตรียมการจัดทาหลักสูตรการ
อบรมการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานทา
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 2 วัน)
2,400
2,400
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
1,800
1,800
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและการแนะ
แนวอาชีพสาหรับครูผู้สอน (2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 2 วัน)
8,000
8,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
6,000
6,000
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ สาหรับนักเรียน (2 รุ่น รุ่น
ละ 1 วัน จานวน 37 คน)
- ค่าอาหารกลางวัน (37 คน x 80 บาท x 2 วัน)
5,920
5,920
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (37 คน x 30 บาท x 4
4,440
4,440
มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 600 บาท x 6 ชม.)
7,200
7,200
- ค่าวัสดุ
15,000
15,000
4. การจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทา และการ
ประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงงานและกิจกรรมทักษะ
อาชีพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 80 บาท x 1 วัน)
2,400
2,400
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 30 บาท x 2 มือ้ )
1,800
1,800
5. สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 วัน)
2,400
2,400
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 2
1,800
1,800
มื้อ)
รวมทั้งสิ้น
7,200
36,960
15,000
59,160
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2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
4,200
1. ประชุ ม คณะท างานเตรี ย มการจั ด ท า
หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพ
และการมีงานทา
14,000
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชี พ และการแนะแนวอาชี พส าหรั บ
ครูผู้สอน
32,560
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สาหรับ
นักเรียน
4,200
4. การจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นการ
ขับ เคลื่ อ นนโยบายเส้ น ทางการศึก ษาเพื่ อ
การมี ง านท า และการประกวดแข่ ง ขั น
กิจกรรมโครงงานและกิจกรรมทักษะอาชีพ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4,200
5. สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิน้
18,200 32,560
8,400
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม
4,200
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7. โครงการ พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาด้วย
โปรแกรม Scratch
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายเจียมพล บุญประคม โทรศัพท์ 089-5761014 E-mail : jiampol@esdc.go.th
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการจัดทา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพิ่มสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในเรื่ องการออกแบบ
และเทคโนโลยี วิทยาการคานวณ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ “Coding & Computing Science”
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่เน้นกระบวนการคิด การคิดเชิงคานวณ การคิดวิ เคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็น
ระบบ มีสื่อทั้งแบบที่เป็นสื่อ Online และแบบ Offline (Unplug) รวมถึงนวัตกรรมผ่านการออกแบบและ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามการจัดการเรียนรู้ แบบ STEM Education ที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนใน
แบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้ ที่เน้นให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้
สื่อการเรียนรู้ในรูปที่สามารถสร้างสรรค์ได้ หลากหลายรูปแบบ มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อมๆกันเนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็ก ได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไข
ปัญหาโดยการนาความรู้ต่างๆในหลายๆด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และนามาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหา
ต่างๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือการนาไปสร้างเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

85

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญในการ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคานวณ “Coding และComputing Science” จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม Scratch
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
คานวณ “Coding & Computing Science” ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
คานวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้ครูผู้สอนในสังกัดให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงคานวณ
Computational Thinking) เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผล
อย่างเป็นขั้นตอน
3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) ครูสามารถมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ “Coding &
Computing Science” สามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณได้
2) ครูมีทักษะกระบวนการคิดเชิงคานวณ (Computational Thinking) กระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผล
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครูมีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ “Coding & Computing Science” ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดเชิงคานวณ Computational Thinking) คิดเชิงวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณ (Coding & Computing Science)
2) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1- 6 และ ม.1-3 ได้รับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการ
คานวณ ทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม Scratch
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2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคานวณให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด วิชาวิทยาการคานวณ “Coding &
Computing Science” อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงคานวณ(Computational
Thinking) เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 19,700 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 พั ฒ นาครู ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาการคานวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา
ด้วยโปรแกรม Scratch (อบรมผ่านระบบ zoom)
1. ประชุมเตรียมการพัฒนาครูด้านการจัด การเรียนรู้
วิทยาการคานวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา
ด้วยโปรแกรม Scratch
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท)
800
800
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 2
600
600
มื้อ)
2. ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม Scratch
(2 รุ่น, รุ่นประถมปลาย, รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น)
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
2,400
2,400
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 4
1,800
1,800
มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 8 ชั่วโมง)
7,200
7,200
- ค่าวัสดุ
6,900
6,900
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
(ใช้กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ zoom)
จัดทาคู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ
กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานการดาเนินโครงการ
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย

7,200

5,600

รวม

6,900

19,700

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิ จ กรรมที่ 1 พั ฒ นาครู ส่ ง เสริ ม การใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
ออนไลน์ (อบรมผ่านระบบ zoom)
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
(ใช้กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบzoom)
- จัดทาคู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ
กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานการดาเนิน
โครงการ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565

รวม

-

19,700

-

-

19,700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,700

-

-

19,700
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8. โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายอดิศร โคตรนรินทร์ โทรศัพท์ 081-3802023 E-mail : adikho@esdc.go.th
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายสพฐ. ด้านโอกาส
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมี
เครื อ ข่ าย ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ม ายกระดั บ คุณ ภาพการศึ กษา ได้แ ก่ การจั ด การศึก ษาทางไกลผ่ า น
ดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของครูอย่างครบถ้วน
เป็นการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ลดช่องว่าง และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ
ประชาชน และเป็ น การดาเนิ น การตามรอยเบื้ อ งพระยุคลบาทและสนองพระราชดาริในการที่จะพัฒ นา
การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูล นิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒ นาคุณภาพ
ทางการศึกษา ที่จะน าเอาเทคโนโลยี การสื่อสารมาเสริมสร้าง ความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ดาเนินงานเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุ นการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จาก
การลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนเพื่อที่จะ
พัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า
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2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ครูปลายทาง
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านอุปกรณ์ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
3) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ในการเรียนการสอนตามโครงการการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเพิ่มสูงขึ้น
2) ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของโรงเรียนมีอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2) ร้อยละของครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)
3) โรงเรียนในโครงการมี เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมีอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงสัญญาณระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ที่มีคุณภาพ
2) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในฐานะครู
ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครู สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้
2) โรงเรียนในสังกัดใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนครู หรือครูไม่ครบชั้นได้
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2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 45 โรงเรียน
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม– มีนาคม พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 49,200 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประกวด Best Practices โรงเรียนที่
จั ด การเรี ย นการสอนทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม DLTV
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ประชุมคณะกรรมการประกวด Best Practice
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
1,200
1,200
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 2
900
900
มื้อ)
1.2 ประกวด Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
1,600
1,600
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 30 บาท x 2
1,200
1,200
มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (10 คน x 500 บาท x 1 วัน)
5,000
5,000
- ค่าตอบแทน สาหรับผู้ชนะการประกวด Best
10,000
10,000
Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (3 รางวัล รางวัลที่
1 5,000 บาท รางวัลที่ 2 3,000 บาท, รางวัลที่ 3
2,000 บาท)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในฐานะครูปลายทาง
2.1 ประชุมเตรียมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในฐานะครู
ปลายทาง
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
1,200
1,200
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
900
900
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

91

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
2.2 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ในฐานะครูปลายทาง
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 10 ชม.)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
(ใช้กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ zoom)
จัดทาคู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ
กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานการดาเนินโครงการ
รวมทั้งสิ้น

8,000
6,000
4,200

8,000
6,000
9,000
4,200

4,200

49,200

9,000

24,000

21,000

รวม

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 ประกวด Best Practices ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน
ฐานะครูปลายทาง
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
(ใช้ ก ระบวนการนิ เ ทศออนไลน์ ผ่ า นระบบ
zoom) จั ด ท าคู่ มื อ นิ เ ทศ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลฯ
กิ จ กรรมที่ 4 สรุ ป รายงานการด าเนิ น
โครงการ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565

รวม

19,900

-

-

19,900

-

29,300

-

-

29,300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49,200

-

-

49,200

-
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9. โครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล ปาริชาติ ปิติพัฒน์ โทรศัพท์ 090-8356516 E-mail : parichart@esdc.go.th
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาล ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยคานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลาย
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายสพฐ. ด้านโอกาส
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยถือเป็นการพัฒนาที่มีความส าคัญในการปู พื้นฐานด้านต่าง ๆ ของชีวิต
เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เด็กมีการพัฒนาทักษะการรับรู้ พัฒนาการด้านสมอง และระบบประสาทต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
อีกทั้งเป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางอารมณ์กาลังพัฒนา และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้ เด็กจึงควรได้รับ
การพัฒนาด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ ทักษะชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังคุณลักษณะต่าง ๆ จากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดตัว
เด็ก โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่จะสามารถพัฒนาเด็กได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ดังนั้นครูจึงถือว่าเป็นหัวใจสาคัญในการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับเด็กปฐมวัย
ครูเป็นบุคคลสาคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเพราะเป็นด่านหน้าและกลไกสาคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน จากสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่ส่ง
ถึงกันอย่างรวดเร็วส่งผลต่อระบบการศึกษาอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้ การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังพระโอวาทของสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอเจ้าฟูากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ว่า "ครูต้องหมั่นพัฒนาความรู้ ความคิดและสั่งสม
ประสบการณ์เพื่อนามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้บริบทของไทย และเกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนับว่าผลงานที่ดีของ
ครูจะส่งสะท้อนต่อความเจริญก้าวหน้าความมีเสถียรภาพมั่นคง และความผาสุกของสถาบันครอบครัวสถาบันสังคม
และประเทศชาติ" (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ครูยุคใหม่จาเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มี
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ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ครูจะต้องรู้เปูาหมายของหลักสูตรและเปูาหมายของการจัดการศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาการและจะต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองผู้ เรียนให้ผู้ เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมโลกคุณภาพของครูเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างคุณภาพการศึกษา สานักงานเลขาธิการคุรุ
สภาเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีบทบาทในการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ ได้กาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึง
ประสงค์สาหรั บผู้ที่จะประกอบวิชาชีพเพื่อให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา มาตรฐานการปฏิบั ติ งานเป็ นข้อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิ บั ติงานในวิชาชีพให้ เกิดผลเป็นไปตาม
เปูาหมายที่กาหนดโดยมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความ
ชานาญเฉพาะด้านและความชานาญตามลาดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรืออย่างน้อยต้องมีการพัฒนา
ตามเกณฑ์ที่กาหนดว่ามีความรู้ ความสามารถ และความชานาญเพียงพอที่จะดารงสถานภาพของการประกอบ
วิชาชีพต่อไป และมาตรฐานการปฏิบัติตน เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อดารงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ
และศักดิ์ศรีของวิชาชีพ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548) ปัญหาด้านการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีประเด็นปัญหาดังนี้ 1) ครูขาดความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ ขาดอุปกรณ์การสอนที่มีคุณภาพ ครูไม่ให้ความสาคัญและไม่เข้าใจในธรรมชาติของเด็กทาให้
บกพร่องในการดูแลและเอาไจใส่เด็ก 2) ปัญหาการพัฒนาตนเองพบว่า ครูขาดความกระตือรือร้นในการปรับปรุง
ตนเอง และไม่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการใหม่ ส่งผลให้ครูขาดทักษะในการพัฒนาอาชีพและ
พัฒนาตนเอง
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคานวณ ที่เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2) เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยด้านจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function :
EF) และใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยได้
3) เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐาน
วิถีชีวิตใหม่สาหรับเด็กปฐมวัย
4) เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning ตามแนวทาง high scope
5) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ที่ส่งเสริม
ทักษะการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ระดับปฐมวัย ที่ส่งเสริมทักษะการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21
2) ครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ
เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ด้านการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
2) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
3) เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดเชิงคานวณ เมื่อได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการ
คานวณ
4) เด็กปฐมวัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มี self-esteem อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีวินัยรู้จัก
อดทน รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา
5) เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตที่ดี มีลักษณะของการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
6) เด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ตอบทักษะเด็กในศตวรรษที่ 21
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะสมอง
(Executive Function : EF) และใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย
2) ร้อยละของครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐาน
วิถีชีวิตใหม่สาหรับเด็กปฐมวัย
3) ร้อยละของครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning ตามแนวทาง high scope
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ที่ส่งเสริมทักษะการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคานวณ ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2) เด็กปฐมวัยพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และมีทักษะการคิดเชิงคานวณ
3) เด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ตอบทักษะเด็กในศตวรรษที่ 21
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2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ที่ส่งเสริมทักษะการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
2) ครูปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูปฐมวัย จานวน 140 คน
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 111,800 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาการคานวณ ระดับปฐมวัย
1.ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาการคานวณ
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 2 มือ้ )
2.พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาการคานวณ
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 10 ชั่วโมง)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่
สาหรับเด็กปฐมวัย
1.ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สาหรับ
เด็กปฐมวัย
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
2.พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สาหรับเด็กปฐมวัย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

-

-

-

32,400

800
600

800
600

8,000
6,000

8,000
6,000
9,000
8,000
17,300

9,000
8,000

800
600
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 6 ชั่วโมง)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัด
ประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
active learning ตามแนวทาง high scope
1.ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยฯ
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
2.การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ตาม
แนวทาง high scope
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 10 ชั่วโมง)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function :
EF) และการใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21
1.ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function :
EF) และการใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
2.พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ทักษะสมอง (Executive Function : EF) และการใช้เครื่องมือ
เพื่อส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
4,000
3,000
5,400
3,500

รวม
4,000
3,000
5,400
3,500
29,700

800
600

800
600

8,000
6,000

8,000
6,000
9,000
5,300
32,400

9,000
5,300

800
600

800
600

8,000

8,000
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 10 ชั่วโมง)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 5 พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ที่ส่งเสริมทักษะการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21
1.จัดทาคู่มือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
2.จัดทาแผนนิเทศการศึกษาปฐมวัยโครงการ พัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัยที่ส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. สรุป รายงานผลการดาเนินโครงการ และผลการนิเทศ ติดตาม
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
6,000
9,000
8,000
-

-

32,400

-

54,600

รวม
6,000
9,000
8,000
-

-

-

24,800 111,800

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคานวณ
ระดับปฐมวัย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพหุ
ปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สาหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการ
จัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning ตามแนวทาง
high scope
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการ
จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะสมอง
(Executive Function : EF) และการใช้

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
32,400
-

รวม
32,400

-

17,300

-

-

17,300

-

-

29,700

-

29,700

-

-

-

32,400

32,400
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
เครื่องมือเพื่อส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 5 พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
ที่ส่งเสริมทักษะการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะของครูปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565

-

-

-

49,700

-

29,700

รวม

-

32,400
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10. โครงการ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายเจียมพล บุญประคม โทรศัพท์ 089-5761014 E-mail jiampol@esdc.go.th
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เปูาหมายรวม
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชน
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การศึกษาของประเทศไทยเกิดการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ก้าวทันต่อความต้องการในการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย การเรียนการสอนแบบออนไลน์
(Online Learning) จึงได้เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกระแส
โลกาภิวัฒน์ และการศึกษาแบบไร้พรมแดน รวมทั้งการขยายโอกาสให้กับผู้เรียนเลือกเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก และเป็นพลเมืองที่สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นวิธีการถ่ายทอดเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ การใช้สื่อหลายๆประเภท
(Multimedia) ร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลายหลาย ทันสมัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความต้องการ
ซึ่งการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีความจาเป็นมากในปัจจุบัน เนื่องจากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียน
จาเป็นต้องมีทักษะทางด้านการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่ อ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต' รวมทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโร
นา 2019 (Coronavirus Disease 2019-COVID-19) ทาให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ตามปกติ ทาให้เกิดกระแสของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทางานและการศึกษาจานวนมาก โดยในส่วนของ
การศึกษามีการปรับ เป็น รูปแบบการสอนแบบออนไลน์'เพื่อให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อปรับบทบาทการ
สอนแบบออนไลน์ สาหรับครูผู้สอนยุคใหม่
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2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้วย Google Site
3) เพื่อพัฒนาครูด้านการสร้างและผลิตสื่อการเรียนการสอน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ Google Site ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
3) ครูมีทักษะในการสร้าง และผลิตสื่อการเรียนการสอน
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนแบบออนไลน์
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 80 ของครูสามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสามารถจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้วย Google Site
3) นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีโดยการเรียนแบบออนไลน์
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูในสังกัด จานวน 105 คน
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ธันวาคม พ.ศ. 2564
2.8 แนวทางการดาเนินการ
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วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 33,200 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อบรมผ่านระบบ
zoom)
1.1 ประชุ ม เตรี ย มการพั ฒ นาครู ส่ ง เสริ ม การใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
1.2 พัฒนาครูส่ งเสริ มการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คนx 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 600 บาท x 4 ชม.)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านการสร้างสื่อวีดิทัศน์ เพื่อ
การพัฒนางาน (อบรมผ่านระบบ zoom)
2.1 ประชุมเตรียมการพัฒนาครูด้านการสร้างสื่อวีดิทัศน์
เพื่อการพัฒนางาน
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
2.2 พัฒนาครูด้านการสร้างสื่อวีดีทัศน์ เพื่อการพัฒนางาน
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 4
มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 8 ชม.)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ใช้
กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ zoom) จัดทา
คู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ
กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานการดาเนินโครงการ
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1,200
900

1,200
900

2,400
1,800

2,400
1,800
7,200
6,200

7,200
6,200

1,200
900

1,200
900

2,400
1,800

2,400
1,800

7,200

14,400

รวม

7,200

12,600

6,200
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2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิ จ กรรมที่ 1 พั ฒ นาครู ส่ ง เสริ ม การใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(อบรมผ่านระบบ zoom)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านการสร้างสื่อวีดิทัศน์
เพื่อการพัฒนางาน
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
(ใช้กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ
zoom)
กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานการดาเนินโครงการ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565

รวม

19,700

-

-

-

19,700

13,500

-

-

-

13,500

-

-

-

-

-

33,200

-

-

-

33,200
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11. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวพีรญา วาดวงศ์ โทรศัพท์ 061-1583965
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา 2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เรื่องและประเด็นปฏิรูป 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้าน โอกาส
กลยุทธ์ สพป. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่แสดงเจตนารมณ์
ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกาหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก
และเยาวชนพิการ จาเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบ “การจัดการเรียนรวม” เพื่อให้เด็กได้รับการคัดกรองด้วย
ความเที่ยงตรง และเป็นธรรม และเปิดโอกาส และช่วยเหลือคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการคัดกรองเด็กพิการเรียน
รวมในโรงเรียน
2) เพื่อให้นักเรียนพิการได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลในรูปแบบที่เหมาะสม
3) เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้คาแนะนา (Coaching) การดาเนินงานจัดการเรียนรวมและประเมินมาตรฐาน
การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวม
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) ครูมีความรู้และความเข้าใจในการดกรองเด็กพิการเรียนรวม
2) นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
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2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักเรียนพิการได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพรายบุคคลในรูปแบบที่เหมาะสม
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถคัดกรองเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนได้
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูสามารถด้านการคัดกรองเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียน
2) ร้อยละของครูได้รับนิเทศ ติดตาม ให้คาแนะนา (Coaching) การดาเนินงานจัดการเรียนรวม
และประเมินมาตรฐานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวม
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคลในรูปแบบที่เหมาะสม
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถคัดกรองเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนตามระบบ SET
ได้อย่างถูกต้อง
2) นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
ในรูปแบบที่เหมาะสม
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนในสังกัด
2) นักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัด
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 68,640 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที1่ อบรมครูหลักสูตรการคัดกรองเด็กพิการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน x 30 บาท x 6 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 80 บาท x 3 มื้อ)
- ค่าชดเชยน้ามันวิทยากร (70 กม. x 4 บาท)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 25 ชม. x 600 บาท)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลและการรายงานผลในระบบ SET

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
10,800
14,400
280
15,000
2,000
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จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 รุ่น)
6,000
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 1 มื้อ x 2 รุ่น)
8,000
- ค่าชดเชยน้ามัน (70 กม. x 4 บาท x 2 รุ่น)
560
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 8 ชม. x 600 บาท x 2 รุน่ )
9,600
- ค่าวัสดุ
2,000
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น
25,440
39,200
4,000
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

รวม
6,000
8,000
560
9,600
2,000

68,640

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่1 อบรมครูหลักสูตรการคัด
กรองเด็กพิการ
กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการจัดทา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและการ
รายงานผลในระบบ SET
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565 4/2565
42,480
-

รวม
42,480

-

-

26,160

-

26,160

-

-

-

-

-

-

-

68,640

-

68,640
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12. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาครู ด้า นงานวัดและประเมิน ผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรม
SchoolMIS
ชื่อ – นามสกุล..... นางสาวเตือนใจ แสนนา และนางสาวกฤตยา ตระกูลวงศ์
กลุ่ มนิ เทศ ติด ตาม และประเมิ น ผล โทรศั พท์ 081-9541820 โทรสาร 042-359563 E-mail :
Took.fm1820@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่การพัฒนาครู
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้ทุกโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) เป็นการ
เก็บข้อมูลผลการเรียนให้เป็นฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเก็บรวบรวม ประเมินผลและส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้กับ
ทุกหน่วยงานได้ใช้ ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ระบบนี้ช่วยลดภาระซ้าซ้อนเป็นการจัดระบบ
นักเรียนรายบุคคล ระบบผลการเรียน และระบบบุคลากรให้เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (SchoolMIS) ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา(SchoolMIS) ใน
งานวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้สถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีข้อมูล
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการศึกษาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 102 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
(SchoolMIS) ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูล
สารสนเทศวัดผล สาหรับวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา(SchoolMIS) ในด้าน
การวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 และสถานศึกษามีระบบ
สารสนเทศงานทะเบียนวัดผลสาหรับบริหารจัดการศึกษา
2.4.2 เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ข้อมูล ผลการเรียนของนักเรียนมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียน
สาหรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จานวน 102 โรง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 16,000 บาท (สามารถถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม คณะท างานเตรี ย มการจั ดอบรมงาน
ทะเบียนวัดผลผ่านโปรแกรมระบบ บริหารจัดการผลการเรียน
(SchoolMIS)
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
1,200
1,200
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
900
900
- ค่าวัสดุ
5,000
5,000
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จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

กิ จ กรรมที่ 2 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาครู ด้ า นวั ด ผล
ประเมิน ผล โปรแกรม(SchoolMIS) ผ่ า นระบบ zoom
เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (4 คน x 600 บาท x 2 ชั่วโมง)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
- นิเทศติดตามในรูปแบบระบบ Online
กิจกรรมที่ 4 สรุป และรายงานผล
รวมทั้งหมด

ค่าวัสดุ

1,200
900

รวม

4,800
-

-

-

1,200
900
4,800
-

4,800

4,200

2,000
7,000

2,000
16,000

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจ กรรมที่ 1 ประชุมเตรี ยมการจั ด
อบรม
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พั ฒ นาครู ด้ า นวั ด ผล ประเมิ น ผล
โปรแกรม(SchoolMIS) ผ่ านระบบ
zoom เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19
กิจกรรมที่ 3 สรุป และรายงานผล
กิจกรรมที่ 4 สรุป และรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
7,100
-

รวม
7,100

8,900

-

-

-

8,900

16,000

-

-

-

16,000
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13. โครงการ การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์
ชื่อ – นามสกุล นางสาวเตือนใจ แสนนา และนางสาวกฤตยา ตระกูลวงศ์
กลุ่ มนิ เทศ ติด ตาม และประเมิ น ผล โทรศั พท์ 081-9541820 โทรสาร 042-359563 E-mail :
Took.fm1820@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 บางโรงเรียน
ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้ น ครูไม่สามารถจัดทาหรือจัดหาข้อทดสอบที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ได้ เพราะครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องจัดการเรียนการสอนในหลายระดับชั้นและหลายสาระการ
เรียนรู้ ซึ่งเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาใช้กับนักเรียนส่วนใหญ่จึงขาดคุณภาพและไม่ตรงตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ จะ
สังเกตได้ว่าผลการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเรียน โรงเรียนนักเรียนจะได้ผลการประเมินที่สูง
ไม่สอดคล้องกับผลการทดสอบในระดับชาติ (NT ,O-NET) ที่พบว่านักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับต่า
เนื่องจากเครื่องมือมีคุณภาพและความตรงที่ต่างกัน ครูทดสอบเฉพาะเรื่องที่ครูสอน ไม่ครบตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ทั้งยังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การ
จัดการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ OnSite, On-Air, On-Demand, Online และ On-Hand ทาให้การการวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนนั้นไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้คานึงถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้
นาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับระบบงานการบริหารงานวิชาการในด้านการวัดผลประเมินผล
การเรียนการสอนด้วยการพัฒนาระบบ“คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ” เพื่อให้การจัดทาข้อสอบ
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการให้บริหารแก่ครูผู้สอนในการจัดเตรียมข้อสอบและพัฒนาให้ครูผู้สอน
สามารถสร้างแบบทดสอบ Online ได้เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียน
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2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 ในการจัดเก็บข้อสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา
4) เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างแบบทดสอบ Online ให้ครูผู้สอนสามารถสร้างและออกแบบการ
วัดผลประเมินผลทางการศึกษาได้
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 มีเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์
2) ครูผู้สอนมีคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ เพื่อพัฒนานักเรียน
3) ครูผู้สอนสร้างแบบทดสอบ Online ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มี เว็บไซต์คลังข้อสอบและ
ระบบการสอบออนไลน์ทมี่ ีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) ครูผู้สอนสามารถนาข้อสอบไปใช้ในการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) ครูผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบ Online ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด นาไปใช้ในการ
วัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูผู้สอนสามารถใช้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ร้อยละของครูผู้สอนสามารถนาข้อสอบไปใช้ในการวัด ผลประเมินคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) ร้อยละของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส สามารถสร้างข้อสอบ Online ได้
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มี คลังข้อสอบและระบบการ
สอบออนไลน์สาหรับครูที่มีคุณภาพผ่านการรับรองของผู้เชี่ยวชาญ
2) ครูผู้สอนสามารถใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ และนาผลการสอบของ
นักเรียนไปปรับปรุงพัฒนาการสอน
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3) ครูผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบ Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนาไปวัด
และประเมินผลนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 มีคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์สาหรับให้ครูไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
2) นักเรียนได้รับการประเมินผลการเรียนโดยคลังข้อสอบที่มีมาตรฐาน
3) ครูผู้สอนสามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 21,000 บาท (สามารถถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ)
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานสร้างเว็บไซต์คลัง
ข้อสอบและระบบทดสอบออนไลน์
- ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 80 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 30 บาท x 8 มื้อ)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในการสร้าง
แบบทดสอบ Online
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 3 การนิ เ ทศ ติ ด ตามนิ เ ทศติ ด ตามใน
รูปแบบระบบ Online
กิจกรรมที่ 4 สรุป และรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

8,000
6,000
1,000

8,000
6,000
1,000

1,800

2,400
1,800
1,800

2,400
1,800

-

18,200

2,800
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2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 จัดทาเว็บไซต์คลัง
ข้อสอบและระบบการทดสอบ
ออนไลน์
กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้ความรู้แก่
ครูผู้สอนในการสร้าง แบบทดสอบ
Online
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 สรุป และรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
15,000
-

รวม
15,000

-

6,000

-

-

6,000

-

-

-

-

-

-

21,000

-

-

21,000
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14. โครงการ พัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
ชื่อ – นามสกุล นางสาวเตือนใจ แสนนา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โทรศัพท์ 081-9541820
โทรสาร 042-359563 E-mail : Took.fm1820@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เรื่องและประเด็นปฏิรูป
1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ใหม่และกฎหมายลาดับรอง
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส
กลยุทธ์ สพป. จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การแนะแนวเป็นกระบวนการที่มุ่งเสริมสร้างผู้เรียนให้คุณภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบ
และพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดาเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้
ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิดตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และ
การมีงานทา รวมทั้งดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพราะโลกปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง บุคคลที่มี
ข้อมูลมากกว่าและวางแผนตนเองได้เป็นอย่างดีจะส่งผลให้ประสบผลสาเร็จได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป นั่นคือ หาก
ผู้เรียนได้รับการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพก็จะเอื้อให้เขาประสบความสาเร็จในการตัดสินใจเลือกแผนการ
ศึกษาต่อหรืออาชีพ ซึ่งการแนะแนวเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับพัฒนาของบุคคลซึ่งจะพัฒนามาตั้งแต่
เด็ก เพราะการที่บุคคลจะเลือก ได้อย่างเหมาะสมนั้นจะต้องมีความสามารถใช้ความคิด วิจารณญาณ ตัดสินใจ
โดยอาศัยหลักของการเข้าใจตนเอง เข้าใจโลก โดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ซึ่งเน้นการสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ไปให้สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม
ครูแนะแนวจึงมีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ตัดสินใจของผู้เรียนจึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่ครูแนะแนวจะต้องได้ รับการพัฒนาและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
และเทคโนโลยี ทั้งในเรื่องของการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะบทบาทของครูแนะแนวในศตวรรษ
ที่ 21 โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน การแนะแนวจึงมี
บทบาทสาคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนก้าวเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้ให้ความสาคัญกับกิจกรรม
แนะแนวให้แก่ครูและนักเรียน จึ งเห็น ควรพัฒ นาบุคลากรเครือข่ายครูแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
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ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและพัฒนาตนสู่อาชีพและการมีงานทา รวมทั้งดาเนินชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวด้านทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ
2) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ และทักษะชีวิต
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านแนะแนวทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ
2) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
3) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะทีเ่ หมาะสมกับผู้เรียน
2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัย
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเครือข่ายครูแนะแนวในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และมีเจตคติที่ดีต่อ
การพัฒนาผู้เรียนตามหลักการและกระบวนการแนะแนว
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัดสพป.หนองบัวลาภู เขต 2
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 9,400 บาท (สามารถถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานเตรียมจัดอบรมแนะ
แนว
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการ
สอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
- ค่าวัสดุ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (4 คน x 600 บาท x 2 ชม.)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามในรูปแบบระบบ Online
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

รวม

1,200
900
450

1,200
900
450

450
900
700

700
4,800

1,150

9,400

4,800

4,800

3,450

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะดาเนิน การ
จัดอบรมแนะแนว
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมการ สอนกิจกรรมแนะแนวใน
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามในรู ปแบบ
ระบบ Online
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการ
ดาเนินงาน
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
-

รวม
-

-

-

2,250

-

2,250

-

-

6,850

-

6,850

-

-

-

-

-

-

-

9,400

-

9,400
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการ จัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางทองเหลียน ประนันทัง โทรศัพท์ 098-5956882 E-mail :
tonglean.pranun@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษาเรื่องและประเด็นปฏิรูป 4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มี
ภารกิจหลักในด้านการส่ งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ โดย
รับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่
อาเภอนากลาง อาเภอสุวรรณคูหา และอาเภอนาวัง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นกุญแจสาคัญที่จะนา
องค์กรไปสู่ความสาเร็จ จาเป็นต้องมีการกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในทุกตาแหน่ง ทุกระดับให้มี
ความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเปูาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงมี ความจาเป็น
อย่างยิ่งในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดาเนินไป
อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพเที่ย งตรง และมี จ ริ ย ธรรมโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ต้อ งมี ความสามารถเท่ าทั นบริบ ทการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกด้า นต่ า ง ๆ ทั้ งเศรษฐกิ จ สั ง คมสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พยากรธรรมชาติ จึ ง ต้อ งจั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกตาแหน่งทุกระดับอย่างครบถ้วนทั่วถึง
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2.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง ทุกระดับ
อย่างทั่วถึง
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีแผนสาหรับใช้พัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีแผนพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2.4.2 เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพตามศักยภาพเพื่อยกระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตรงตามวิชาชีพ มีสมรรถนะตรงตามสายงาน
และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 16,800 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)

ค่าวัสดุ

8,000
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จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
6,000

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 สรุป รายงานผล
รวมทั้งสิ้น

-

รวม

ค่าวัสดุ

6,000
2,800
16,800

2,800
-

16,800

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. ประชุ ม การจั ด ท าแผนพั ฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565
2. สรุป รายงานผล
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565

ไตรมาสที่
4/2565

16,800

-

-

-

16,800

-

-

-
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16,800
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2. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวพีรญา วาดวงศ์ โทรศัพท์ 061-1583965 E-mail peerayanb@esdc.go.th
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพิ่ม
ความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์สพป. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคน
ดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสัง คมอย่างมีความสุข การดาเนินการให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีพลังและมี
ประสิทธิภาพ จาเป็นที่จะต้องมีการกระจายอานาจและให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ที่กาหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพเสมอกันใน
การรั บการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบ สองปีที่รั ฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การ
จัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโดยที่มาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กาหนดให้มีการตรวจราชการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560 เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่กาหนดให้มีการกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อ
ทางราชการ และสอดคล้องกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549
ดังนั้น เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
ติดตามผลการดาเนินงานบริหารการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 โดย
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ทั้ง 4 ด้าน
2) เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามบทบาทหน้าที่
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนนิเทศการศึกษาสาหรับติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 สามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากองค์คณะบุคคล(ก.ต.ป.น.)
2) โรงเรียนในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา อย่างเป็น
ระบบ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 บริหารจัดการศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมจากองค์บุคคล ก.ต.ป.น.
2) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา
3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) บริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ มีระบบการนิเทศเร่งรัดติดตามประเมินผลสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 สามารถบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 บริหารจัดการศึกษาโดยองค์
คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 บริหารจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล
ก.ต.ป.น. ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2) สถานศึกษาในสังกัด 102 แห่ง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 34,352 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กิจกรรมที่2 ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ของสานักงานเขตพื้นที่ ที่
ได้รับรางวัลของสพฐ. และประชุมจัดทาแผนนิเทศการศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 2 วัน x 240 บาท)
9,600
9,600
- ค่าชดเชยน้ามัน (186 กม. x 4 บาท x 10 คัน)
7,440
7,440
- ค่าที่พัก (20 คน x 600 บาท x 1 คืน)
12,000
12,000
- ค่าวัสดุ
5,312
5,312
กิ จ กรรมที่ 3 การติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิ เทศ
การศึกษา โรงเรียนในสังกัด
กิจกรรมที่ 4 การสรุปและรายงานผลการดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น
17,040
12,000 5,312 34,352
2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
กิจ กรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
34,352
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ของ
สานักงานเขตพื้นที่ทไี่ ด้รับรางวัลของสพฐ.
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
และประชุมจัดทาแผนนิเทศการศึกษา
กิ จ ก ร ร ม ที่ 3 ก า ร ติ ด ต าม ต ร ว จ ส อ บ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กิ จ กรรมที่ 4 การสรุ ป และรายงานผลการ
ดาเนินการ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,352

-

-

-

34,352
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3. โครงการ การพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง ครู
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางทองเหลียน ประนันทัง โทรศัพท์ 098-5956882 E-mail : tonglean.pranun@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 56 บัญญัติให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา 50 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อ นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสาคัญ ที่ครูผู้ช่วย
จาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
ของเยาวชนและสังคมได้ ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย
ระเบียบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สาหรับข้าราชการครูผู้ช่วย เป็นกลไกและเป็นพลังสาคัญในกระบวนการ
ทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป พระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กาหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้อง
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสอง
ปี โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในการดาเนินการ
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2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของความเป็นครู
2) เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยากร
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3) เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัด
การศึกษาตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จาเป็นของครู บุคลากรทางการศึกษา
4) เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
ทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) ครูผู้ช่วยที่บรรจุหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง ปัจจุบันจานวน 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จาเป็นของครู
บุคลากรทางการศึกษา
2) ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของความเป็นครู
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครูผู้ช่วยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดจนสิทธิ
ประโยชน์ที่จาเป็นของครู บุคลากรทางการศึกษา ตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูผู้ช่วยมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการตามความรับผิดชอบ
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
ทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูผู้ช่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณ
วิชาชีพของครู บุคลากรทางการศึกษา
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้ช่วยสามารถปรับตนเองทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยากร สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2) ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

125

2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเต็มตามศักยภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฏ ก.ค.ศ.
2) ครูผู้ช่วยมีความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาสายงานในการจัดการเรียนการ
สอนทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับวิชาชีพครู
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในสังกัดสพป.หนองบัวลาภู เขต 2 ทุกคน
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 18,400 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานเตรียมการจัดอบรม
กิจกรรมที่ 2 จั ดอบรมพัฒ นาการเตรี ยมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู
- ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (55 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (12 ช.ม. x 600 บาท)
กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น

ค่าวัสดุ

8,800
6,600
3,000
3,000

15,400

-

รวม

8,800
6,600
3,000
18,400

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ด าเนิ น การประชุ ม พั ฒ นาการเตรี ย ม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
3. สรุป รายงานผล
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565 3/2565
4/2565
-

รวม
-

-

-

18,400

-

18,400

-

-

18,400

-

18,400
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3. โครงการ อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานตาแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (ว PA)
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล สิบเอกประภัทร์ รักษาภักดี โทรศัพท์ 089-2776622 โทรสาร.042-359563
E-mail : Prapat25151972@gmail.com นายชุมพล จงรัตน์กลาง โทรศัพท์ 081-7300638 โทรสาร.
042-359563 E-mail : Chumpoljong@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2. ลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา เรื่องและประเด็นปฏิรูป 4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้เห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561 - 2565) มุ่งเน้นกิจกรรม
ปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียนประชาชนอย่างมี
นัยสาคัญ 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความสาคัญกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ได้
พัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงด้านกลไก และระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2560 - 2574) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการศึกษา ได้กาหนดแนว
ทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการ
ประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะสาหรับตาแหน่งทีม่ ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆเพื่อดารงไว้ซึ่งความรู้
ความสามารถ ความชานาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตาแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยม และสร้างการ
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เปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู จึงจัดทา
โครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ มีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสามารถพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์จะมีและเลื่อนวิทยฐานะมีความเข้าใจใน
แนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
2.4.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและ
หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้ประสงค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานพร้อมพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานตาแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและ
หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
2) โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเครือข่ายพัฒนาวิทยฐานะเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามกรอบภารกิจที่
กฎหมายกาหนด อย่างยั่งยืน
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2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณ 27,200 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานเตรียมการจัดอบรม
กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว PA ทุกสายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) จานวน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
1,600
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
1,200
- ค่าพาหนะ /ที่พักคณะวิทยากร
16,000
- ค่าวัสดุ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 14 ชม.
8,400
กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น
8,400
18,800
-

รวม
-

1,600
1,200
16,000
8,400
27,200

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. ประชุมคณะทางาน
2. อบรมพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ
มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะ
3. สรุป รายงานผล
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
-

รวม
-

27,200

-

-

-

27,200

27,200

-

-

-

27,200
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5. โครงการ จัดทาแผนอัตรากาลังครูในสถานศึกษา ระยะ 3 ปี
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายชุมพล จงรัตน์กลาง นายอักษร เทียนสื่อเจริญ
โทรศัพท์ 081-7300638 , 081-0585075 โทรสาร 042-359563 E-mail: chumpoljong@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรู ปประเทศด้ า นการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมาย 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ก.ค.ศ. ได้กาหนดเกณฑ์อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ส ถานศึกษามีอัตรากาลั งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา คืน
ครู สู่ ห้ องเรี ย น เป็ น การเพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ งทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาและเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการบริ ห าร
งบประมาณ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและจุ ดเน้น ของกระทรวงศึ กษาธิ การ และนโยบายของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านข้อมูลและการพัฒนาครูในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลด้านการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ยังไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาเอกที่ ก.ค.ศ.และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ตลอดจนในแต่ละ
ปีงบประมาณสถานศึกษายังขาดแคลนครูเนื่องจากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเกษียณอายุ
ราชการออกไป ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
จากสภาพปัญหาดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ตระหนักเห็น
ว่าการจัดระบบข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน จะช่วยส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
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2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีข้อมูลในการสรรหาบรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาเอกที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กาหนด
2) เพื่อให้สถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก
ตามที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กาหนด
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีข้อมูลความจาเป็นและ
ความขาดแคลนวิชาเอกของในสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
2) สถานศึกษามีข้อมูลความจาเป็นและความขาดแคลนวิชาเอกสอนตามมาตรฐานวิชาเอก
ตามที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กาหนด
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีข้อมูล สารสนเทศของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ถูกต้องเพื่อการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2) สถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาเอกครบทุกโรงเรียน
2) สถานศึกษา จานวน 102 โรง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอนตรงตามวิชาเอก
ทุกโรงเรียน
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 สามารถใช้ข้อมูลสานสนเทศ
สาขาวิชาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้ในการสรรหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อการบริหารอัตรากาลัง
2) สถานศึกษาในสังกัดทุโรงมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอนตรงตามวิชาเอก
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัดทุก จานวน 102 โรงเรียน
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2565
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2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 3,640 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานเตรียมการ
1. วางแผนออกแบบสารวจข้อมูล
2. จัดทาเครื่องมือสารวจข้อมูล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (13 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (13 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการสารวจข้อมูล
กิจ กรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ ข้อมูล จัดทา
แผนอัตรากาลัง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (13 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (13 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
กิจ กรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ ข้อมูล จัดทา
แผนอัตรากาลัง
รวมทั้งสิ้น

ค่าวัสดุ

780
1,040
-

-

รวม

-

780
1,040
-

780
1,040
-

-

780
1,040
-

3,640

-

3,640

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานเตรียมการ
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการสารวจข้อมูล
กิ จ กรร มที่ 3 ป ระชุ ม คณะกร รมกา ร
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาแผนอัตรากาลัง
กิ จ กรร มที่ 3 ป ระชุ ม คณะกร รมกา ร
วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาแผนอัตรากาลัง
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565 3/2565 4/2565
1,820
1,820

-

รวม
1,820
1,820

-

-

-

-

3,640

-

-

3,640
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6. โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางทองเหลียน ประนันทัง โทรศัพท์ 098-5956882
E-mail : tonglean.pranun@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา เรื่องและประเด็นปฏิรูป 4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดครอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาลให้ ความส าคัญกับ การปฏิรู ป การศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒ นาและยกระดั บ
คุณภาพคนในสั งคม สิ่ งส าคัญในการปฏิรู ปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒ นาคุณภาพครูให้ มีความรู้
ความสามารถ มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศจากสภาพสังคมที่
เปลี่ ยนไป วิทยาการที่เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ทาให้ครูต้องปรับเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2565 เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นที่
ยอมรับของสังคม ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพ
ยกย่องของศิษย์ สังคม และบุคคลทั่วไป มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ให้มีขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไป จึงกาหนดการคัดเลือกผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตร และโล่รางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน
ความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี
2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

133

3) เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ
5) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 ได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องของศิษย์ สังคม และบุคคลทั่วไป
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 มีขวัญกาลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดแี ก่สังคมตลอดไป
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดสพป.หนองบัวลาภู เขต 2 ได้รับรางวัล
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและ
เป็นที่เคารพยกย่องของศิษย์ สังคม และบุคคลทั่วไป
2.4.2 เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดสพป.หนองบัวลาภู เขต 2 เป็นแบบอย่างที่ดี
ควรแก่การเคารพยกย่องของศิษย์ สังคม และบุคคลทั่วไปมีขวัญกาลังใจในการพัฒนาการศึกษาให้มคี ุณภาพ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานตามความเหมาะสม
2) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีขวัญกาลังใจในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเผยแพร่ผลงานต่อสารธารณะ
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ธันวาคม พ.ศ. 2564
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2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 8,400 บาท (สามารถถัวจ่ายจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกรางวัล
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
กิ จ กรรมที่ 2 ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยฯคั ด เลื อ กครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาจัดส่งสพป.ๆประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
เพื่อรับรางวัล
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผล ประกาศรายชื่อผู้ไ ด้ รั บ
รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
รวมทั้งสิ้น

ค่าวัสดุ

รวม

3,200
2,400

3,200
2,400

-

1,600
1,200
-

-

1,600
1,200
-

-

8,400

-

8,400

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565
3/2565
4/2565
1. ประชุมคณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ 5,600
และวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กรางวั ล ยกย่ อ งเชิ ด ชู
เกียรติ ประจาปี 2565
2. ประชุมคณะกรรมการกลั่ นกรองให้ ความ 2,800
เห็นชอบผลการคัดเลือกรางวัล
3. สรุป รายงานผล ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับ
รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
8,400
รวมทั้งสิ้น
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
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7. โครงการ การพัฒนาศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบ นายพิทักษ์ รันรัติยา, นางสาวโสภา พันธ์พรหม และนางกมลวลี บุญแสนแผน
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 4. การปฏิรูปกลไกระบบการ
ผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบอาชีพครูและอาจารย์
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเน้นให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสั่ งสม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อแสดงถึงความชานาญและความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาตนเองและส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครูและ
สามารถยกระดับคุณภาพครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สานักงาน ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อน วิทย
ฐานะ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทาผลงานการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนั้น จึง
จัดทาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทาผลงานทางวิชาการ ให้มีความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กาหนดต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับการประเมินเพื่อมี
และเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
2) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกประวัติการ
ปฏิบัติงาน (Logbook)
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
ศึกษานิเทศก์ จานวน 18 คน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีหรือ
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เลื่อนวิทยฐานะ
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ศึกษานิเทศก์สามารถพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะและเป็นนักพัฒนาการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานต่อไป
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินวิทย
ฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ สามารถจัดทาผลงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.5.2 เชิงคุณภาพ
ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถทาผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับการประเมิน
เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ สามารถทาผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดอย่างมีคุณภาพ
2.6 ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ศึกษานิเทศก์สังกัดสพป.หนองบัวลาภู เขต 2 จานวน 18 คน
2.8 แนวทางการดาเนินการ
จานวนเงิน 4,590 บาท รายละเอียดดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (18 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน (18 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม.)
- ค่าพาหนะวิทยากร
2. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
รวมทั้งสิ้น

ค่าวัสดุ

1,080
1,440
1,800
1,800

270
2,790

-
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1,800
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2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1 . ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
ศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ป ร ะ เ มิ น ต า แ ห น่ ง แ ล ะ วิ ท ย ฐ า น ะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
2. สรุปรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
4,590
-

4,590

-

-

-
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4,590
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8. โครงการ การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสานักงานเขต
พื้นที่
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือ โทรศัพท์ 080-011-9426 นางณิชาภัทร เหตุเกษ โทรศัพท์
088-553-3705
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เปูาหมายรวม
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภูเขต 2 จะดาเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ทั้งการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการ
อ่าน (Reading Test : RT) การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) และการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(Ordinary National Educational Test : O-NET) และเพื่อ
พัฒนาทักษะและความสามารถทาง พหุปัญญา(Multiple Intelligence) ของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ดนตรี
กีฬา ศิลปะ ทักษะอาชีพเป็นต้นเนื่องจากความสามารถของเด็ก ๆ ไม่ได้วัดกันที่ความฉลาดทางด้านสติปัญญา
(IQ) เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความสามารถอีกหลากหลายด้านที่สาคัญต่อการดารงชีวิต ความสามารถเหล่านี้
หากได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้ดีขึ้น พัฒนาศักยภาพของตนเองได้
ดีขึ้น ผ่านการทากิจกรรมที่ตรงกับความถนัดของตนเอง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ และทาให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตนเองในการดาเนินชีวิตต่อไป จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการถอดรหัสการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น
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2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุม่ สาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
2) เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะและความสามารถทางพหุปัญญา(Multiple Intelligence)
ของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ทักษะอาชีพ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีแนวทางในการการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีแนวทางการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถทางพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของผู้เรียน
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ห ลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
2) ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถทางพหุปัญญา(Multiple Intelligence) ในด้านดนตรี กีฬา
ศิลปะ ทักษะอาชีพ
2.4 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีแนวทางในการการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีแนวทางการพัฒนาทักษะ
และความสามารถทางพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของผู้เรียน
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
2) ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( National Test : NT) เพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test
: O-NET) เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา
4) ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถทางพหุปัญญา (Multiple Intelligence)
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2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผลการทดสอบระดับชาติ RT,NT,O-NET ของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 เพิ่มสูงขึ้น
2) ผู้เรียนทุกคนมีทักษะและความสามารถทางพหุปัญญา (Multiple Intelligence)
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 12,500 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารถอดบทเรี ย นเพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
6,400
6,400
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
4,800
4,800
- ค่าวัสดุ
1,300
กิจกรรที่ 2 สรุปรายงานผล
รวมทั้งสิ้น
11,200 1,300 12,500
2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการถอด
บ ท เ รี ย น เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียน
กิจกรรที่ 2 สรุปรายงานผล
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
12,500
12,500

-

-

-

-

-

-
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9. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ชื่อ – นามสกุล นางสาวเตือนใจ แสนนา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โทรศัพท์ 081-9541820
โทรสาร 042-359563 E-mail : Took.fm1820@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการดาเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุ ดนิ่ง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวั ฒนธรรมของสังคมไทย
รวมทั้งความเป็นอยู่ และส่งผลกระทบต่อผู้เรียนหรือเยาวชนมีการรับรู้ ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาทางสังคม ทาให้นักเรียนหรือเยาวชนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ อันส่งผลก่อให้เกิดปัญหาต่าง
ๆ ขึ้นมามากมาย ได้แก่การติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์ การท่องโลกอินเตอร์เน็ ต การเลียนแบบเพื่อให้ทัน
ยุค ทัน สมัย ที่เน้ น วัตถุนิ ย มมากกว่าจิ ตใจ จากผลของการเปลี่ ยนแปลงไปนี้ทาให้ เด็กวัยเรียนและวันรุ่นมี
แนวโน้ มที่จ ะมีเพศสั มพัน ธ์ก่อนวัย อันควร ส่ งผลให้ เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การปุว ยด้ว ยโรคติดต่อทาง
เพศสั มพัน ธ์ รวมทั้งการทาแท้งที่ไม่ป ลอดภัย จนกลายเป็นวิกฤตของประเทศไทยไปแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาที่
ค่อนข้างรุนแรงที่ทุกฝุายจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหา
ข้อมูล ตาม พ.ร.บ. การปู อ งกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัย รุ่น พ.ศ. 2559 มาตราที่ 6 ระบุ
สาระสาคัญว่า สถานศึกษาควรดาเนินการจัดให้มีการเรี ยนการสอนเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัยของ
นั ก เรี ย นหรื อนั กศึ กษา โดยจั ดหา พัฒ นาผู้ ส อน และให้ คาปรึ กษา ตลอดจนจัด ให้ มีร ะบบดู แลช่ว ยเหลื อ
คุ้มครอง และส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม
จากปัญหาดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จาทาโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จากข้อความข้างต้น สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู
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เขต 2 จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ประจาปีงบประมาณ 2565
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ของครูในสังกัดให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน
2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้
3) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปูองกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4) เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) ครูมคี วามรู้ความเข้าใจการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สถานศึกษาในสังกัดสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
2) สามารถลดปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในโรงเรียน
3) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
สภาพและวัยของนักเรียน
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของครูมีความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
2) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน
2) ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในโรงเรียนลดลง
3) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะชีวิต การปูองกัน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
หลักสูตร
2) สถานศึกษาสามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ สถานศึกษาในสังกัดสพป.หนองบัวลาภู เขต 2 จานวน 102 แห่ง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2565
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

143

2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 5,000 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมิน ผลการจัดการเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (4 คน × 120 บาท × 5 วัน)
2,400
- ค่าพาหนะ
2,600
2. สรุป และรายงานผล
รวมทั้งสิ้น
5,000
-

รวม

2,400
2,600
5,000

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
2. สรุป และรายงานผล
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
5,000
5,000
-
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10. โครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางทองเหลียน ประนันทัง โทรศัพท์ 098-5956882
E-mail : tonglean.pranun@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิ
บาล เรื่องและประเด็นปฏิรูป 4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือสามารถ
ลดต้นทุนได้เพิ่มขึ้น ถ้าจะว่าไปแล้วการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส่งผลต่อการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่าง
มีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะ
ส่งผลต่อเด็กนักเรียนโดยตรงในการพัฒนาประเทศชาติสู่ความเป็นสังคมอุดมปัญญา การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ ศักยภาพ และการสร้างขวัญและกาลังใจเป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะส่งเสริมให้
การพัฒนาการเรียนการสอนส่งผลไปยังนักเรียนโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก้าวไปสู่
สังคมภายนอกและสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารให้สามารถการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน
พัฒนาครู พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.4 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.4.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ และมีจิตบริการในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
นักเรียน และโรงเรียนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รักและศรัทธาในวิชาชีพ และมีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง และนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 146,900 บาท (สามารถถัวจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดอบรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 30 บาท x 1 มื้อ)
600
600
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน (270 คน x 200 บาท x 1 มื้อ)
54,000
54,000
- ค่าอาหารว่างว่างและเครื่องดื่ม (270 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
16,200
16,200
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 6 ช.ม. x 600 บาท
3,600
3,600
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- ค่าถ่ายเอกสารคู่มืออบรม 250 เล่ม x 150 บาท
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผล
รวมทั้งสิ้น

3,600

70,800

37,500
35,000
72,500

37,500
35,000
146,900

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564 2/2564
3/2564
4/2564
600
1.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
146,300
2. ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. สรุป รายงานผล
146,900
รวม
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
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11. โครงการ พัฒนาภาวะผู้นาผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางทองเหลียน ประนันทัง โทรศัพท์ 098-5956882
E-mail : tonglean.pranun@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เปูาหมายรวม
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ต่อวัฒนธรรมองค์กร
ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร ประสิทธิภาพของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น งานวิจัย
ของ Sun & Leithwood (2012) Al-Fraih and Ali (2014) Chen (2014) สมาน นาวาสิทธิ์ (2553) เจนภพ
ชัย วรรณ (2559) เป็ น ต้น ดั งนั้ น ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาหนองบัว ล าภู เขต 2 จึงเห็ น
ความสาคัญในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีเปูาหมายเพื่อสร้างเสริมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่จะ
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ผลการปฏิบัติงาน ทั้งของกลุ่มและของผู้ใต้บังคับบัญชา เจตคติต่อการทางาน
ความพึ ง พอใจในการท างาน ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร พฤติ ก รรมความเป็ น พลเมื อ งดี รวมถึ ง ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพของครูและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ลดปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในช่วงเปิดภาคเรียน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการพัฒนา
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒ นาภาวะผู้น าของผู้ บริ ห ารสถานศึกษาที่เป็นคุณลั กษณะที่สาคัญ ซึ่งเป็นกลไกหลั กในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สาเร็จได้อย่างยั่งยืน
2) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาผู้บริหารสถานศึกษา ลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาทั้งด้าน
โครงสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาและการปรับองค์กรตลอดจนการดาเนินงานในสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
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3) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาเชิงสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน และ
เปลี่ ย นแปลงวิธีการทางานไปสู่ การพัฒ นาผู้ เรียนให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิ ด
นวัตกรรม
4) เพื่อพัฒนาภาวะของผู้บริหารสถานศึกษาเชิงนวัตกรรม เป็นคุณลักษณะของที่มีความสาคัญต่อ
ทิศทางในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะต้องให้ความสาคัญความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์
ความสามารถในการเรียนรู้และการแบ่งปันภาวะผู้นา ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาแนวใหม่ที่
เน้นการผลิตความรู้และสร้างนวัตกรรม
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาภาวะผู้นา เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกิดความรักความศรัทธา ร่วมมือกันทางานจนบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาในตนเองโดยยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน ใน
การบริหารงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรตระหนักถึงความสาคัญ
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินประสิทธิผลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คิดเชิงสร้างสรรค์ ยึด
หลักการครองตน ครองคน และครองงาน ในการบริหารงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
2.4.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน และ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทางานไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด
นวัตกรรม
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลกระบวนทัศน์ในทางสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
ในองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน และเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดนวัตกรรม
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565
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2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 185,080 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินการจัดอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน X 80 บาท X 1 มื้อ)
800
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน X 30 บาท X 2 มือ้ )
600
2. จัดอบรมพัฒนาภาวะผู้นาผู้บริหารสถานศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน (112 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
8,960
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (112 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
6,720
3. ศึกษาดูงาน
- ค่าจ้างเหมารถเดินทางไปศึกษาดูงาน (2 วัน 2 คัน x
60,000
30,000 บาท)
- ค่าที่พัก 1 คืน (100 คน x 600 บาท)
60,000
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (100 คน x 2 วัน x 240 บาท)
48,000
4. สรุป รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น
185,080
-

รวม
800
600
8,960
6,720
60,000
60,000
48,000
185,080

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
1.ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
2.จั ด อบรมพั ฒ นาภาวะผู้ น าผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา
3. เดินทางไปศึกษาดูงาน
4. สรุป รายงานผล
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565 4/2565
1,400
15,680
168,000
185,080
-
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างถั่วถึงและเท่าเทียม
1. โครงการ ส่งเสริมระบบการรับนักเรียน
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวณัฏฐ์ปภา ราคายิ่ง โทรศัพท์ 062-2368697
โทรสาร 042359563 E-mail : oumrakaying@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฎิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เปูาหมายรวม
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านโอกาส
กลยุทธ์ สพป. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างถั่วถึงและเท่าเทียม
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรั บการศึกษาขั้น พื้น ฐานไม่น้ อยกว่าสิ บสองปีที่รัฐ จะต้องจัดให้ อย่างทั่ว ถึ งและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และมาตรการ 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับเก้าปี โดยให้เด็กที่มี อายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจน อายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
ระบบรายงานการรั บ นั ก เรี ย น เป็ น ระบบที่ มี ค วามส าคั ญ โดยสามารถช่ ว ยให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้รับข้อมูลการรายงานการรับนักเรียนในปีการศึกษาต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการรับนักเรียน รวมไปถึงส่งเสริมสนับสนุนการและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียม มีความเสมอ
ภาคให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมระบบการรับนักเรียนขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2) เพื่อจัดทาแผนการรับนักเรียนและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
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3) เพื่อให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีแผนการรับนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
2) ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงสามารถรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ครบทุกคน
2) โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดจัดทาแผนการรับนักเรียน
2) ร้อยละของประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.5.2 เชิงคุณภาพ
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนครบทุกคน ได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีแผนการรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีประสิทธิภาพ
2) ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3) การดาเนินงานระบบการรับนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 10,000 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน /ประชุม
คณะกรรมการ จัดทาแผนการรับนักเรียน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 4 มื้อ x 30 บาท)
2,400
2,400
3,200
3,200
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 2 มื้อ x 80 บาท)
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
- ค่าวัสดุ
2. ประกาศการรับนักเรียนให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ
3. สรุป รายงานผลการรับนักเรียนผ่านโปรแกรมของสพฐ.
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

-

-

ค่าวัสดุ
4,400
-

-

5,600

4,400

รวม
4,400
10,000

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ รวม
1/2565 2/2565
3/2565
4/2565
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย น /
10,000
10,000
ประชุ ม คณะกรรมการ จั ด ท าแผนการรั บ
นักเรียน
2. ประกาศการรั บ นั กเรี ย นให้ โ รงเรี ย นใน
สังกัดถือปฏิบัติ
3. สรุ ป รายงานผลการรั บ นั ก เรี ย นผ่ า น
โปรแกรมของสพฐ.
10,000
10,000
รวมทั้งสิ้น
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2. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวมาริ ษา ดีส ม โทรศัพท์ 082-3048382 โทรสาร 042-359563 E-mail :
Marisa.deesom@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านโอกาส
กลยุทธ์ สพป. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน อย่างถั่วถึงและเท่าเทียม
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยขณะนี้กาลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมายอันเกิดจาก
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันตรายที่ล้อมรอบตัวเด็ก เด็กและเยาวชนจานวนมากซึมซับพฤติกรรมความ
รุนแรง สื่อลามอนาจาร เสพยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อยู่ในแหล่งมั่วสุม จนพฤติกรรมเหล่านี้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตร่วมสมัยของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นทุกวัน ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ขึ้น
เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด พบว่า เด็กและเยาวชนมีการเสพยาบ้า สารระเหย และกัญชา ปัญหาด้านพฤติกรรม
ได้แก่ความฟุูงเฟูอ การแต่ งกาย ติดเกม ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง ขาดความ
ร่วมมือกับชุมชน และขาดจิตสานึก ปัญหาด้านการศึกษา พบว่า เด็กและเยาวชนขาดเรียน ออกกลางคัน หนี
เรียน ไม่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ยากจนไม่มีทุนศึกษาต่อ ปัญหาทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอั นควร
พบว่าเกิดปัญหาท้องไม่มีพ่อ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม พบว่า เด็กและเยาวชนมีนิสัย กิริยามารยาทก้าวร้าว
ขาดความเคารพเชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ปัญหาการใช้เวลาว่าง เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างในการเล่ น เกม ติดเพื่อน มั่ว สุม เล่นการพนัน ดื่มสุ รา ติดบุห รี่ ปัญหาการก่ออาชญากรรมมีการ
ทะเลาะเบาะแว้ง ยกพวกตีกัน ลักขโมย ปัญหาครอบครัว พบว่า ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ครอบครัว
เปราะบาง แตกแยก ขาดความอบอุ่น และปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก การค้าประเวณี เป็นต้น สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีความตระหนักและเป็นห่วงนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา
ดังกล่าว จึงได้มีการจัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาสถานศึกษาเบื้องต้นขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายนักจิตวิทยาสถานศึกษาในเขตพื้ นที่
การศึกษาให้มีทักษะในการช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่ส่งต่อมาจากงานระบบ
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ดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณครูและสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ให้ถูกต้องตรง
กับความต้องการของนักเรียน และนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักยภาพ
ต่อไป จึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นเพื่อเป็นการขยายความรู้
ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต และ
การปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน
2) เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนักจิตวิทยาสถานศึกษา และสามารถ
ช่วยเหลือเบื้องต้นสาหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การ
ให้คาปรึกษาเบื้องต้น
3) เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นได้ เพื่อส่งต่อ
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นสาหรับนักเรียนที่ได้รับ
การประเมินจากระบบดูแลช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จานวน 102 คน มีทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน
2.4.2 เชิงคุณภาพ
ครู ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานระบบดูแลช่ ว ยเหลื อนัก เรียนสามารถช่ว ยเหลื อ เบื้องต้นนัก เรียนที่ได้รั บ
ผลกระทบทางสุขภาพจิตได้ สามารถคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น เพื่อส่งต่อนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
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2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีเครือข่ายการปฏิบัติของนักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา กับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
2) ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต ภัยคุกคามที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
นักจิตวิทยาประจาสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 29,400 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน/วิทยากร
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน X 1มื้อ X 80 บาท)
800
800
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน X 2 มื้อ X 30 บาท)
600
600
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับมือภัยคุกคามทุก
รูปแบบ
- ค่าอาหารกลางวัน (110 คน X 1 มื้อ X 80บาท)
8,800
8,800
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (110 คน X 2 มื้อ X 30 บาท)
6,600
6,600
1,800
- ค่าสมนาคุณวิทยากร
1,800
10,800
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 ชั่วโมง X 6 คน X 600
10,800
กิจรรมที่ 3 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น
12,600
16,800
29,400
2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฎิบัติงาน(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน/วิทยากร
กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565 4/2565
1,400
28,000
-
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แผนการปฎิบัติงาน(กิจกรรม)
กิจรรมที่ 3 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565 4/2565
-

29,400

-

-
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3. โครงการ ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยภายใต้กิจกรรมสภานักเรียน
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสาวณัฏฐ์ปภา ราคายิ่ง โทรศัพท์ 062-2368697
โทรสาร 042359563 E-mail : oumrakaying@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป 1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน อย่างถั่วถึงและเท่าเทียม
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข การส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชนจึงเป็นภาระสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกาหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสภา
นักเรียนเพื่อมุ่งส่งเสริม พัฒนาวิถีประชาธิปไตยแก่ผู้เรียนให้ครอบคลุมด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และ
ปัญญาธรรมแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการ
นิติธรรมและเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝั่งทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณในการใช้ธรรมาภิบาล
เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นผลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิ ปไตยที่มั่นคง เข็มแข็ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของสภานักเรียน จึงได้
จัดทาโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยภายใต้กิจกรรมสภานักเรียนขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย เคารพกติกา มีจิตอาสาเพื่อสังคม ผ่านทาง
กระบวนการประชาธิปไตย และแนวทางสันติวิธี
2) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง
3) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสภานักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 ให้มีความเข้มแข็ง
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนในสังกัด จานวน 102 โรง ดาเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการ
พัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝั่งทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย
มีจิตวิญญาณในการใช้หลักธรรมาภิบาล
2) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีเครือข่ายสภานักเรียนที่เข็มแข็ง
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงสามารถดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้สภานักเรียนใน
การพัฒนาโรงเรียน
2) นักเรียนมีภาวะผู้นา มีจิตอาสา เสียสละ มีน้าใจ เติบโตเป็นผลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดาเนินการกิจกรรมสภานักเรียน
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีเครือข่ายสภานักเรียนที่เข็ม
แข็งเป็นแบบอย่างได้
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงสามารถใช้สภานักเรียนเพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมต่างๆในการพัฒนา
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง
3) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย เคารพกติกา มีจิตอาสาเพื่อ
2.5 ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย เคารพกติกา มีจิตอาสาเพื่อสังคม ผ่านทางกระบวนการ
ประชาธิปไตย และแนวทางสันติวิธี
2) สภานักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภูเขต2 มีความเข้มแข็งทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
นักเรียน โรงเรียนในสังกัด จานวน 102 โรง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 37,300 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
-

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเตรียมการ
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมนักเรียนแกนนาสภานักเรียน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (215 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (215 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (6 คน x 2 ชม. x 600 บาท)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการดาเนินงานของสภานักเรียน
กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น

รวม

ค่าวัสดุ
-

-

12,900
17,200
7,200
7,200

30,100

12,900
17,200
7,200
37,300

-

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ/ประชุมเตรียมการ
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมนักเรียนแกน
สภานักเรียน
กิ จ กรรมที่ 3 นิ เ ทศ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานของสภานักเรียน
กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
-

ไตรมาสที่
4/2565
-

รวม
-

-

-

37,300

-

37,300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,300

-

37,300
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อ – นามสกุล นายศุภชัย ทองโคตร และนายไพลวัน เรืองฤทธิ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรสาร 042-359563 E-mail :
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง กับนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่ อ ง 6. ระบบบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เป็ น โครงการที่ส มเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสื บทอดงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงอนุรักษ์ต้นไม้ทุกชนิด ตั้งแต่ปี 2503
ทรงเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงดาเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชดาริ ให้ ด าเนิ น การอนุ รั กษ์ พืช พรรณของประเทศ และดาเนิน การเป็น ธนาคารพืช พรรณ โดยได้
ดาเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นใน
โครงการส่ ว นพระองค์ ส วนจิ ต รลดาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2536 เป็ น ต้ น มา โดยปรากฏในรู ปแบบกิ จกรรมต่ างๆ
ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปุาธรรมชาติ การสารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่า
ใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการนาพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก และรักษาในพื้นที่
ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษา
ประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณการจัดทา
ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปีและ
กิจกรรมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเปูาหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มี
ความเข้าใจ ตระหนักในความสาคัญเกิดความปิติ และสานึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คง
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อยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจาชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทย สามารถ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ การสารวจค้นคว้า และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ ดังที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ดาเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงสามารถทาให้คนไทยได้
ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการนามาใช้ประโยชน์แต่ขาด
การดูแลรักษาจนปริมาณลดลงและเกือบสู ญพันธุ์จากถิ่ นกาเนิดพืชบางชนิดมีมาช้านานแต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึง
คุณประโยชน์จนอาจถูกละเลยหรือถูกทาลายไปอย่างน่าเสียดาย เพื่อเป็นการตามพระราชดาริและส่งเสริมการ
อนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้ อม และทรั พยากรทางพันธุก รรมพืช ที่ส าคัญ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภู
2) เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทาระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชในการจัดการเรียนการสอน
3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดทาระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวลาภู
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพันธุ์พืชในโรงเรียนและชุมชน
2) นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างบรรยากาศที่ดี
ในโรงเรียน
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2) ร้ อยละ 100 ของโรงเรี ยนในสั งกั ด เข้ าร่ วมโครงการอนุ รักษ์ พั นธุ กรรมพื ช อั นเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญ และอนุรักรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีอยู่ใน
พื้นทีโ่ รงเรียนและในชุมชน
2) โรงเรียนสามารถจัดทาระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้
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2.5 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ครู นักเรียนในสังกัดสพป.หนองบัวลาภู เขต 2
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครู นักเรียนร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามแนวทางพระราชดาริเรื่อง
พันธุกรรมพืชในพื้นที่
2) ครู นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่โรงเรียนและชุมชน
2.7 ระยะเวลาในการดาเนินการ เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 9,500 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ /แจ้งกาหนดการโรงเรียนที่จะ
ออกนิเทศกากับติดตาม
2.ประชุ ม คณะกรรมการก าหนดแนวทางการนิ เ ทศ
ติดตามโครงการพันธุกรรมพืชในโรงเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน (6 คน X 80 บาท X 1 มื้อ)
480
480
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (6 คน X 30 บาท X 2
180
180
มื้อ)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (7 คน X 10 วัน X 120 บาท)
8,400
8,400
3.สรุปผลการดาเนินงานและรายงาน
- ค่าวัสดุ
440
440
รวมทั้งสิ้น
8,400
660
440
9,500
2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ /แจ้งกาหนดการ
โรงเรียนที่จะออกนิเทศกากับติดตาม
9,060
2.ประชุ ม คณะกรรมการ ก าหนดแนว
ทางการนิเทศ ติดตามโครงการ
440
3.สรุปผลการดาเนินงานและรายงาน
9,500
รวมทั้งสิ้น
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2. โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Zero Waste School)
ชื่อ – นามสกุล นายศุภชัย ทองโคตร และนายไพลวัน เรืองฤทธิ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรสาร 042-359563
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปูาหมายรวม 1.ระยะเร่งด่วน 1.1 พื้นที่ขยาย
ผลจากแบบอย่างความสาเร็จ 1.2 หน่วยงานระดับปฏิบัติมีและใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการร่วมกัน
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. การจัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายการจัดการขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นด้านการบริหารจัดการจัดการขยะ
พลังงานและความหลากหลายชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการทางานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
ปลูกจิตสานึกและรณรงค์การคัดแยกขยะ ประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ให้แก่นักเรียนเยาวชนในโรงเรียน และ
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้นเพื่อติดตามการจัดการขยะโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินการจัดทาหลักสูตร
ผู้นาด้านการจัดการขยะ และได้คัดเลือกโรงเรียนนาร่องด้านการจัดการขยะ
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตามการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ ด้านความตระหนัก และจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อมและ
มีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ
2) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี
3) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทด้านขยะใน
สถานศึกษา
4) เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
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1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และมีหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
2) โรงเรียนบริหารจัดการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอด
ขยะได้
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) โรงเรียนต้นแบบมีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ ที่มีประสิทธิภาพ
2) โรงเรียนที่เป็นต้นแบบสามารถบริหารการจัดการขยะในสถานศึกษาและพัฒนาสู่ความยั่งยืน
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของโรงเรียนดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ สาหรับศึกษา
ดูงานได้อย่างยั่งยืน
2) โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทด้านขยะ
ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครู นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถนาความรู้ด้านการคัดแยกขยะไปใช้ในชีวิตประจาวันได้และ
ขยายผลไปยังชุมชน
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด จานวน 102 โรง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 12,800 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1.ดาเนินการประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดอบรม
- ค่าอาหารกลางวัน (25 คน X 80 บาท X 1 มื้อ)
2,000
2,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน X 30 บาท X 2 มื้อ)
1,500
1,500
2.อบรมออนไลน์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 102 โรงเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน X 80 บาท x 1 มื้อ)
1,200
1,200
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จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
900
3,600

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน X 30 บาท X 2 มื้อ)
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 คน X 600 บาท
3. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 9 คน X 120 บาท X 2 วัน
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ
รวมทั้งสิ้น
2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1.ด าเนิ น การประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ
พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิน
2.นิเทศ กากับ ติดตามโรงเรียนในโครงการ
คัดแยกลดขยะในสถานศึกษา 26 โรงเรียน
3. สรุ ป รายงานการการด าเนิ น งานตาม
โครงการ
รวมทั้งสิ้น

2,160
1,440
7,200

รวม

ค่าวัสดุ

900
3,600

13,700

2,160
1,440
12,800

-

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565 3/2565 4/2565
840

รวม
840

-

-

-

11,960

11,960

-

-

-

-

-

-

-

-

12,800

12,800
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กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายอดิศร โคตรนรินทร์ นางปาริชาติ ปิติพัฒน์ นายเจียมพล บุญประคม
นางสาวเตือนใจ แสนนา โทรศัพท์ 081-3802023 โทรสาร 042-359563 E-mail :
adikho0407@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฏิรูป 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ สพป. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการกากับดูแลสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ได้กาหนดให้มีการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลดความเลื่อมล้าทาง
การศึกษา ในการดาเนินการสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังดาเนินการสร้างโรงเรียนแม่เหล็ก เพื่อเป็นโรงเรียนในการดึงดูด
โรงเรี ย นขนาดเล็ กใกล้ เคี ย งมาเรี ย นรวมกัน ในปี งบประมาณ 2563 สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีโรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมาจานวน 45 โรงเรียน จากโรงเรียน
ทั้งหมด 102 โรงเรียน จากการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด พบว่ามีปัญหาอยู่
หลายด้าน เช่น ด้านการมีส่วนร่วม ประชากรในพื้นที่มีฐานะยากจน ทาให้ขาดศักยภาพในการระดมทรัพยากร
ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาขาดการประสานงานความร่วมมือ ด้านโอกาสทางการศึกษาสภาพบริบทของ
การคมนาคมที่สะดวกขึ้น ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่ง ผลให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนการ
เคลื่อนย้ายนักเรียนติดตามผู้ปกครอง ปัญหาเด็กออกกลางคัน ด้านคุณภาพการศึกษา ครูขาดทักษะในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน การขาดแคลนครู ครู ไ ม่ ค รบชั้ น ครู ส อนไม่ เ ต็ ม เวลาเพราะมี ภ ารกิ จอื่ น ที่
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นอกเหนือจากการสอน ปัญหาครูย้ายบ่อย ครูขาดขวัญ กาลังใจและ ครูขาดทักษะในการเลือกใช้และผลิตสื่อ
การเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้มีจากัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่สูงขึ้นและพัฒนาเป็นไปอย่างล้าช้า
ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง โดยที่ผ่านมาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต
2 ได้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในหลากหลายรูปแบบ เช่น การนานักเรียนเดินทางมาเรียนรวม การ
สอนหลั ก สู ต รบู ร ณาการ การจั ด การเรี ย นการสอนแบบคละชั้ น การสอนทางไกลผ่ า นดาวเทีย ม (DLTV)
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับในโรงเรียนในสังกัด ตลอดตนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์งบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มเติม มาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้การ
บริ ห ารจั ดการและยกระดั บ คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ ก ให้ บรรลุ ผ ลส าเร็จ ตามนโยบายและเปูาหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในวิธีและรูปแบบที่เหมาะสม
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3) เพื่อทราบสภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
5) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ความสาเร็จในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
6) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็กได้
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่
2) โรงเรียนขนาดเล็กมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกโรงสามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีงานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนในสังกัด
3) ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับเป็นที่พึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษา
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.5.1 เชิงปริมาณ
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1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ที่เข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพ และดาเนินการอย่างยั่งยืน
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กมีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
3) ร้อยละ 20 ของ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)
2.5.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2) ครูและบุคลาการในโรงเรียนขนาดเล็ก มีสื่อนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีงานวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสาคัญการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภูเขต2
ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ
มีห้องเรียนที่ได้มาตรฐาน
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 45 โรงเรียน
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ จานวน 31,920 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการและคณะท างาน/ประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการจัดทาเอกสารคู่มือและแผนพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
2,400
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 2 วัน)
2,400
1,800
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
1,800
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารโรงเรียนและครูเพื่อ
ระดมแนวคิดและกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
3,840
- ค่าอาหารกลางวัน (48 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
3,840
2,880
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (48 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
2,880
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือการวิจัยโรงเรียน
ขนาดเล็ก
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
2,400
2,400
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมสาหรับครูและ
บุคลาการในโรงเรียนขนาดเล็ก (2รุ่น, 1วัน, 45 คน)
- ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 30 บาท x 2
มื้อ)
5. นิเทศติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การจัดการ
ศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
6.ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
7. ประชุมนาเสนอผลการดาเนินงานและคัดเลือกโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)
8. สรุป และรายงานผลการดาเนินงานและรายงาน
ผลการวิจัยโรงเรียนขนาดเล็ก
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
1,800

-

ค่าวัสดุ

รวม
1,800

7,200
5,400

7,200
5,400

2,400
1,800
31,920

2,400
1,800
31,920

-

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
4,200
1.แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและคณะท างาน/
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเอกสารคู่มือและ
แผนพัฒนาประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารจั ดการ
และพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
6,720
2. ประชุม เชิง ปฏิบั ติการ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
และครูเพื่อระดมแนวคิดและกาหนดรูปแบบ
การบริหารจัดการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
4,200
3.ประชุมเชิงปฏิ บั ติการจั ดทาเครื่ องมือการ
วิจัยโรงเรียนขนาดเล็ก
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รวม
4,200

6,720

4,200
170

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
12,600
4.ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นานวั ต กรรม
สาหรับครูและบุคลาการในโรงเรียนขนาดเล็ก
5. นิเทศติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
6. ศึกษาดูงานการบริห ารจัดการและการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
7. ประชุ ม น าเสนอผลการด าเนิ น งานและ
คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best practice)
4,200
8. สรุ ป และรายงานผลการดาเนิ น งานและ
รายงานผลการวิจัยโรงเรียนขนาดเล็ก
15,120 12,600
4,200
รวมทั้งสิ้น
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รวม
12,600
-

4,200
31,920
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2. โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายประภาส พลไชย นายอธิวัฒน์ สายสิงห์ โทรศัพท์ 081-2972991 โทรสาร 042-359563
E-mail : exdoodeejung@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฏิรูป 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายรัฐบาลหลัก ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ให้ สอดคล้ องกั บสภาพการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคมและความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภาพให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
พุทธศักราช 2560 รวมถึงการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
รวมถึงทางรัฐบาลเร่งดาเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุกๆด้าน ไม่ว่าในด้านธุรกิจ ด้าน
สาธารณสุข ด้านการทหารและความมั่นคง ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังจะเห็นได้ว่า หน่วยงานธุรกิจส่วน
ใหญ่จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหาร การจัดการในองค์กร อีกทั้งเพิ่มระดับ
ความสาคัญมากขึ้นในแต่ละปี มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพื่อการจัดการกับข้อมูลสารสนเทศเป็นการ
เฉพาะ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางกลยุทธ์หาความได้เปรียบในตลาดโดยรวม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิ ต รวมถึงใช้ เป็นช่องทาง สาหรั บเผยแพร่สารสนเทศขององค์กรมากขึ้นด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทที่สาคัญในส่วนของการเป็นทั้งเครื่องมือหลัก และเครื่องมือสนับสนุนที่ต้องจัดหา
และนามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามลักษณะการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ การกาหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทย จึงต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ ทันต่อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการกาหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลย
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ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เหล่านี้ล้วนมี
ความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ตระหนักถึงความสาคัญและคุณประโยชน์
อย่างยิ่งของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จึงกาหนด
โครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ เป็น
ปัจจุบัน
2) เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการศึกษา
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
มีข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัยสาหรับนาไปใช้บริหารจัดการศึกษา
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถวางแผนบริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.4 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
สถานศึกษา และสพป.หนองบัวลาภู เขต 2 มีระบบบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน
2.4.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษา และสพป.หนองบัวลาภู เขต 2 สามารถนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันสามารถนาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษาได้ให้มีประสิทธิภาพ
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 102 แห่ง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 5,000 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ประชุมคณะทางานเตรียมการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการผ่านระบบ ZOOM เนื่องจากสถานการณ์โควิค
19
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ผ่านระบบ ZOOM
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 10 คน x 2
มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท x 10 คน x 1 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 วัน
- ค่าเช่า host เว็บไซต์ สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 ต่อ 1 ปี
- ค่าเช่า ZOOM (2 ห้อง) วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ สพป.นภ.
2 ต่อ 1 ปี ราคาห้องละ 7,000 บาท
- ค่าจดโดเมนเนม www.nb2.go.th 3 ปี
3. สรุป รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น
2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

-

600

600

800

800
3,600

3,600

3,600

รวม

1,400

7,000

7,000

12,568
19,568

12,568
24,568

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
1. ประชุมคณะทางาน
24,568
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
3. สรุป รายงานผลการดาเนินงานตาม
โครงการ
24,568
รวมทั้งสิ้น
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
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3. โครงการ พัฒนางานตรวจสอบภายในและพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ สพท./โรงเรียน
ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)
ชื่อ- นามสกุล นางยวนใจ พันตรี โทรศัพท์ 08-97154558 โทรสาร 042-359563 E-mail :
y.puntree@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เปูาหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมา
ภิบาล
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 62
กาหนดให้มีการจัดระบบการตรวจ ติดามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณในการ
จัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานการจัดการศึกษา
การตรวจสอบภายในเป็ น กระบวนการหนึ่ง ที่ส าคัญ ของฝุ ายบริ ห ารในการควบคุ ม กากับ ติ ดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานที่ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคุ้มค่า กอปรกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.
2551 ข้อ 13 (6) กาหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน เสนอ
หั ว หน้ าส่ ว นราชการพิจ ารณาอนุ มัติ ภ ายในเดือ นกั น ยายน และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผ น
และการตรวจสอบกาหนดให้จัดทาแผนการตรวจสอบภายในโดยนาผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่งเป็นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้
วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

175

มาตรฐาน หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่กาหนด ภายใต้จานวนบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จลุล่วง
ตามเปูาหมายที่กาหนด
3) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
ตลอดจนให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด
4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการ
บัญชี และพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
5) เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพตรวจสอบภายใน ของสานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาใน
สังกัด
6) เพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงาน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดจานวน 30 แห่ง ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบการการบริหารงบประมาณ
2) บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 จานวน 2 คน ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
3) เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.หนองบัวลาภู 2 จานวน 104 คน ได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และแนวทางในการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้าน
การเงินการบัญชี และพัสดุสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความ
เชี่ย วชาญในวิช าชีพ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการ
ตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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3) เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.หนองบัวลาภู 2 มีความรู้ ความสามารถ
และเข้าใจมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนางาน
ควบคุมทรัพย์สิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดจานวน 30 โรง ได้รับการติดตามตรวจสอบ
และเสนอแนะด้านการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
2) ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 จานวน 2 รายได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะความชานาญในวิชาชีพ
3) เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป. หนองบัวลาภู เขต 2 จานวน 104 ราย
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการกากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
2) ร้อยละ 100 ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการ
บัญชี และพัสดุ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2) ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบภายใน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
3) เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.หนองบัวลาภู 2 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
มากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนางานควบคุม
ทรัพย์สิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
โรงเรียนในสังกัด ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.หนองบัวลาภู
เขต 2
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 32,200 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณโรงเรียน
1.1 ประชุมคณะกรรม การเครือข่ายตรวจสอบภายใน
สพป. นภ. เขต 2
1.2 ออกติ ด ตาม ตรวจสอบภายใน สถานศึ ก ษาใน
สังกัด 30 แห่ง ตามปฏิทิน
1.3 สรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ
1.4 ติดตามผลการปฎิบั ติตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ
2. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
3. พัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ สพท./โรงเรียน
3.1 จัดทาโครงการ/หลักสูตรโครงการ/คู่มืออบรม
3.2 ประชุมคณะทางานประชุมเชิงปฏิบัติการ
3.3 ดาเนิ น การอบรมเชิงปฏิบั ติการ 3 จุดละ 2 วั น
(อาเภอนากลาง 48 คน, อาเภอสุวรรณคูหา 42 คน และ
อาเภอนาวัง 30 คน)
- ค่าอาหารกลางวัน (120 คน X 80 บาท X 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120 คน X 30 บาท X 2
มื้อ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร (2 คนๆละ 600 บาท/ชั่วโมง/วัน
วันละ 6 ชั่วโมง จานวน 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง
- ค่ า วั ส ดุ (จั ด ท าคู่ มื อ ลงทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ) และ
จัดทาเกียรติบัตร
4. ติดตามประเมินผลและรายงาน
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

-

-

-

9,600
7,200

-

9,600
7,200

15,400

15,400

รวม

15,400

16,800

-
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2.9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565

รวม

1. ติดตาม ตรวจสอบ การบริหาร
งบประมาณโรงเรียน

-

-

-

-

-

2. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

3. พั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ โ รงเรี ย นและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.นภ.เขต 2

-

-

32,220

-

32,220

4. ติดตามประเมินผลและรายงาน

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

32,200

-

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

32,200

179

4. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางสุภาภร สิมลี และนายพัฐจักร วันทวี โทรศัพท์ 089-5776059 โทรสาร 042-359563
E-mail : susan_tok@hotmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา 2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เรื่องและประเด็นปฏิรูป 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุ ทธศักราช 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 47 ให้ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่ อพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดั บ
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวงใหม่ พ.ศ. 2561 กาหนดพร้อมทั้งจัดทา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่
กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR)
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับ ดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี
ในฐานะของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงจาเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภายภายใน
ระดับสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอก ผ่านระบบ
ออนไลน์
2) เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก
2) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สถานศึกษากลุ่มเปูาหมายทุกแห่งผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
2) ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในการจัดการศึกษาและให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นกลุ่มเปูาหมายได้รับการเตรียมความพร้อมให้พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกร้อยละ 100
2) ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับ
การประเมินภายนอก ร้อยละ 100
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นกลุ่มเปูาหมายได้รับการเตรียมความพร้อมให้พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกเต็มตามศักยภาพ
2) สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นกลุ่มเปูาหมายมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่ง
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอกรอบสี่ ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน
2) สถานศึกษากลุ่มเปูาหมายทุกแห่งผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สถานศึกษากลุ่มเปูาหมายในสังกัดทุกแห่ง ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 43,950 บาท (สามารถถัวจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ประชุมคณะทางาน ชี้แจงการเตรียมความพร้อม
- ค่าพาหนะ (10 คน x 200 บาท x 1 วัน)
- ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2,000
800
600
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม
4,000
1,600
1,200
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (ผู้บริหาร+ครู+ทีมงาน)
- ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จานวน 2 ราย
- ค่าที่พัก 2 ราย
- ค่าพาหนะ 2 ราย
- ค่าวัสดุ (คู่มือระบบประกันฯ และ เครื่องมือนิเทศ)
3. ออกเยี่ยม นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ
4. สรุป รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ
รวมทั้งสิ้น
2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

8,000
6,000

15,750

16,000
12,000
6,600
1,200
3,000
20,000

15,750

43,950

6,600
1,200
3,000

6,600

21,600

รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565 3/2565 4/2565
3,400
1.ประชุมคณะทางาน ชี้แจงการเตรียมความ
พร้อม
40,550
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. ออกเยี่ยม นิเทศ ติดตาม
4. สรุป รายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงการ
43,950
รวมทั้งสิ้น
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รวม
3,400
40,550
43,950
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5. โครงการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ NB2 Model
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายเจนภพ ชัยวรรณ โทรศัพท์ 098-4352314 โทรสาร042-359563 E-mai :
jenphopchai@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็นทีป่ ระเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 เปูาหมายรวม
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019:
COVID-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามปกติ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับเป็นปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง
ๆ ในการดาเนินงานของสถานศึกษา จึงจาเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายตามบริบทของ
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบและรูปแบบที่สอดคล้อง
เหมาะสม ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ในมาตรา 22 และมาตรา 23 กล่าวว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษา
เน้ นความส าคัญทั้งความรู้ คุ ณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้ และบู รณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดั บ
การศึ กษา จากรายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพและมาตรฐานของผู้ เรี ยนระดั บการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พบว่ า
ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนอยู่ ในระดับไม่น่าพึงพอใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
กาหนดโดยมีคะแนนเฉลี่ ยทุกวิชาไม่ถึงร้อยละ 50 จากสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ในโรงเรียนสั งกัด
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 เนื่องจากโรงเรียนที่อยู่ในสั งกัดดังกล่ าวมีผล
คะแนน O-NET ต่ากว่าระดับประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านอื่นๆ จึงนากลยุทธ์การนิเทศภายใน
โรงเรียนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู
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เขต 2 ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและดาเนินอยู่ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว และสร้างภูมิคุ้มกันแก่โรงเรียนและนักเรียนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
แนวทางในการจัดการนิเทศ ทาให้เกิดการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ผู้เรียนและโรงเรียนอย่างยั่งยืน
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
2) เพื่อติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
โรงเรียนมีนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศภายในทีใ่ ช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ความสามารถและ
ดาเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านการนิเทศภายใน
2.4.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) โรงเรียนในสังกัดมีรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
2) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของภาคีทุกฝุาย
ทาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 31,360 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

184

จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

กิจกรรมที่ 1 การสารวจสภาพปัญหาและการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศภายใน โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 20 คน
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ
- ค่าอาหารกลางวัน (204 คน x 80 บาท X 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (204 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผล และการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้มีผลงานที่เป็นเลิศ (โล่รางวัลและเกียรติบัตร)
กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานโครงการ
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท X 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)
รวมทั้งสิ้น

-

รวม

ค่าวัสดุ

1,600
1,200

1,600
1,200

16,320
12,240

16,320
12,240

31,360

-

31,360

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 การสารวจสภาพปัญหาและ
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยการ
สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ
กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผล และ
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานที่เป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 4 รายงานโครงการ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
-

-

31,360

-

-

-

-

-

31,360

-

รวม
-

-

31,360

-

31,360
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6. โครงการ พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นายประภาส พลไชย จ่าเอก สุริยนต์ ชมภู นายอธิวัฒน์ สายสิงห์
โทรศัพท์ 042359564 โทรสาร
042359563
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล
เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านโอกาส
กลยุทธ์สพป. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีภารกิจในการบริหารจัดการ สนับสนุน
กากับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”มาเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายที่ได้วางไว้ ประกอบกับมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ “ประชาชนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
ในการดาเนินงานให้บรรลุ ตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดาเนินการด้านการศึกษา ด้วยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผลิตข้อมูลข่าวสาร
นาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ สื่อบุคคล
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม และสื่อออนไลน์ ในการสร้างการรับรู้ให้หน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นั กเรียนและประชาชน ได้รับทราบความเคลื่ อนไหว สร้างความเข้าใจ ความร่วมมือและสนับสนุนการจั ด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นาไปสู่การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษา ความมัน่ คง และพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกันทุกมิติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบรองรับการใช้
งานระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของ
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องค์กร เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นสานักงานทันสมัยเตรียมพร้อมสู่
ศตวรรษที่ 21
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อพั ฒ นาระบบงานสรรบรรณอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ ข องส านักงานในการบริห ารจั ดการในรูป แบบ
ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
2) เพื่อการสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ทันสมัย ลดความเสี่ยงในการ
เดินทางมาติดต่องานราชการในช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค 19)
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 102 แห่ ง มีระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการบริหารจัดการในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 102 แห่ง สามารถติดต่อ สื่อสารงาน
ราชการผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ ยงในการแพร่เชื้อโรคในช่วง
สถานการณ์โควิค 19
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 102 แห่ง มีระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย ใช้งานสะดวก รวดเร็ว
2.4.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสามารถติดต่อ สื่อสารงานราชการ
การรับ-ส่งหนังสือราชการ การลา ไปราชการผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิค 19
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 และสถานศึกษาเป็นสานักงาน
ทันสมัย SMART OFFICE ลดการใช้กระดาษ ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคโควิค 19
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สถานศึกษาในสังกัด 102 แห่ง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2565
2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 9,660 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานวางแผนพัฒนาระบบงาน
สารบรรณอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ของส านั ก งาน เพื่ อการบริห าร
จัดการในรูปแบบออนไลน์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (9 คน X 30 บาท X 2 มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน (9 คน X 80 บาท X 1 มื้อ)
กิ จ กรรมที่ 2 จั ด ประชุ ม พั ฒ นาระบบงานสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ กั บ บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน X 30 บาท X 2
มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน (45 คน X 80 บาท X 1 มื้อ)
กิ จ กรรมที่ 3 จั ด ประชุ ม พั ฒ นาระบบงานสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ กั บ ครู ผ่ า นระบบ ZOOM เนื่ อ งจาก
สถานการณ์โควิค 19
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน X 30 บาท X 2
มื้อ)
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน X 80 บาท X 1 มื้อ)
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น

ค่าใช้สอย

-

รวม

ค่าวัสดุ

540
720

540
720

2,700

2,700

3,600

3,600

900

900

1,200
9,660

1,200
9,660

-

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน
วางแผนพัฒนาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน เพื่อการ
บริหารจัดการในรูปแบบออนไลน์
กิ จ ก ร ร ม ที่ 2 จั ด ป ร ะ ชุ ม พั ฒ น า
ระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้ กับ บุ ค ลากรในส านั กงานเขตพื้ น ที่

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565 4/2565
1,260
-

-

6,300

-

-
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
การศึกษา
กิ จ ก ร ร ม ที่ 3 จั ด ป ร ะ ชุ ม พั ฒ น า
ระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้กับครู ผ่านระบบ ZOOM เนื่องจาก
สถานการณ์โควิค 19
กิ จ กรรมที่ 4 สรุ ป รายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565 4/2565

รวม

-

2,100

-

-

2,100

-

-

-

-

-

-

9,660

-

-

9,660
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7. โครงการ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน
ชื่อ-สกุล นางสาวลักษมี สามิตร กลุ่มนโยบายและแผน โทรสาร 042-359563 ต่อ 21
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 4.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจ
ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการควบคุม
กากับ ติดตามให้การดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ การ
บริหารจัดการศึกษามีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลโดยมีเปูาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้คุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล โดยมีเปูาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพเป็นฐาน
2) เพื่อขับเคลื่อนโยบาย จุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
2.3 เป้าหมาย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด และผู้มารับบริการทุกคน
2.3.1 ผลผลิต (Output)
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพ 12 ศูนย์ ขั บเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนในสังกัด
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพเป็น
ฐานในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นบรรลุวัตถุประสงค์
2) นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

190

2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของศูนย์เครือข่ายคุณภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการศึกษา
2.4.2 เชิงคุณภาพ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 สามารถบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
จุดเน้นจนบรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามสโลแกน NB2 To be ONE
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 สามารถบริหารจัดการและ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลสาเร็จต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด และหน่วย
การที่เกี่ยวข้อง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ มกราคม – กันยายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 240,000 บาท (สามารถถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา เพื่อรั บ ทราบและชี้แจงนโยบาย จุ ดเน้นของสพป.
หนองบัวลาภู เขต 2 ในการขับเคลื่อนโดยใช้ศูนย์เครือข่าย
คุณภาพเป็นฐาน
กิจกรรมที่ 2 ดาเนิ นการบริหารจั ดการศึกษาโดยใช้ศูนย์
240,000 240,000
เครือข่ายคุณภาพเป็นฐาน
- จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพ 12 ศูนย์ๆ
ละ 20,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น
240,000 240,000
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2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับทราบและ
ชี้แจงนโยบาย จุดเน้นของสพป.
หนองบัวลาภู เขต 2 ในการขับเคลื่อนโดย
ใช้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพเป็นฐาน
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพเป็น
ฐาน
- จั ด สรรงบประมาณให้ ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย
คุณภาพ 12 ศูนย์ๆละ 20,000 บาท
กิ จ ก ร ร ม ที่ 3 ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดาเนินงานตามโครงการ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565
3/2565
4/2565
-

-

120,000

-

120,000

-

-

-

-

-

120,000

-

120,000
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8. โครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชื่อ – นามสกุล 1. นางสาวโสภา พันธ์พรหม 2. นางกมลวลี บุญแสนแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 081-8731715
โทรสาร 042-359563 E-mail : sopa.nbp2@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เปูาหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เปูาหมายรวม
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาย การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะส าเร็จได้ตามเปูาหมาย จาเป็นต้องมีองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนา
คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิ เทศ ที่ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมไป
ด้วยกันในลักษณะของ “เกลียวเชือก” กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการที่ทาให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพของ
ผู้เรียน กระบวนการนิเทศการศึกษาช่วยทาให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างการประสานสัมพันธ์ และขวัญ
กาลั งใจซึ่งต้องดาเนิ นงานให้ประสานสัมพันธ์กับกระบวนการอื่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เปู าหมาย ท าให้ เกิ ดการพั ฒนาที่ ยั่ งยื นถาวร ดั งที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 : 42) กล่าวว่า “การจัดการที่ดีเป็นกุญแจนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กร
การนิเทศที่ดีนาไปสู่การจัดการที่ดี”
การนิ เทศการศึกษาเป็ นภารกิจส าคัญของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งต้องดาเนินการนิเทศโดยใช้
โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน ดาเนินการนิเทศการเรียนการสอนที่สนองต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
จัดทาสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสาเร็จ จึงเป็นกิจกรรม
ส าคั ญที่ ช่วยให้ ผู้ รั บการนิ เทศเห็ นแนวทางในการพั ฒนา คื อ การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน คุ ณภาพครู คุณภาพ
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และคุณภาพระบบบริหารจัดการมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
มาตรฐานการศึกษาและบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเป็น
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กิจกรรมที่ดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศมาใช้และให้การยกย่องและเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศพัฒนา
ตนเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้จัดทาโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดประสิทธิภาพการนิเทศ
การศึกษา และการมีส่วนร่วมในการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในด้ านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบุคลากร ด้านบริหารงานทั่วไป เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัด ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารและคณะครูผู้สอนให้สามารถยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาการ
3) เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จตาม
เปูาหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนในสังกัด 102 โรง ได้รับการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) นิเทศ ติดตามรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด 102 โรง ให้สามารถ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้บริ หารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนิเทศภายในแบบมีส่ วนร่วมในการ
บริหารการจัด
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.4.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน สามารถพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารจัด การศึก ษาตาม
แนวทางการกระจายอานาจโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม
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2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการทัศน์การจั ดการเรียนรู้ของผู้บริหาร และครูผู้สอน
ให้ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาผู้เรียนทาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3 และพัฒนาจิตสานึกความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอพียงมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัด 102 โรง
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 65,200 บาท (สามารถถัวจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนการดาเนินงาน และ
จัดทารูปแบบการติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 /2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 1/2565
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 30
บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศบูรณาการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2 . 1 ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ เ ยี่ ย ม นิ เ ท ศ ก า ร ศึ ก ษ า
ภาคเรียนที่ 2/2564 (102 รร.)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 120 บาท x 5 วัน)
- ค่าพาหนะ (10 คัน x 300 บาท x 5 วัน)
2.2 การติดตาม ตรวจเยี่ยม นิเทศการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2565 (102 รร.)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 120 บาท x 5 วัน)
- ค่าพาหนะ (10 คัน x 300 บาท x 5 วัน)

รวม

1,200
1,600

1200
1,600

12,000
15,000

12,000
15,000

แผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

195

จาแนกตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 3 การสรุปรายงานผลการนิเทศ
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือน ธันวาคม 2564)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 30
บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือน มิถุนายน 2563)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 30
บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)
รวมทั้งสิ้น

รวม

1200
1,600
1,200
1,600
-

65,200

-

65,200

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565 2/2565
3/2565
4/2565
กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครื่องมือ/คู่มือ/แนว 2,800
2,800
ทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
27,000
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศบูร ณาการ โดยใช้ 27,000
โรงเรียน เป็นฐาน
2,800
2,800
กิจกรรมที่ 3 การสรุปรายงานผลการนิเทศ
32,600
32,600
รวมทั้งสิ้น
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9. โครงการ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็ งในการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ – นามสกุล นางนวพร สมบัติธีระ โทรศัพท์ 085-7577340 E-mail : timtim6311@gmail.com
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เปูาหมายรวม 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิ
บาล เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 เปูาหมายรวม
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของ
สพฐ. 2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.
นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ สพป. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล จานวน 102 แห่ง ซึ่ง
ได้แบ่งการบริ หารจัดการออกเป็นศูนย์เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 12 ศูนย์ และแบ่งการ
บริหารภายในออกเป็น 9 กลุ่มกับอีก 1 หน่วย
ในการบริหารจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีบทบาท
หน้าที่ในการรับนโยบายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการลงสู่การปฏิบัติ
ผ่านกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาในสั งกัด ซึ่งในการดาเนินงานนั้น นโยบาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลง และมีการสั่งการอยู่ตลอด
ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุาย จึงต้องมีการ
สร้างการรับรู้ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่ าง ๆ และร่วมขับเคลื่อนภารกิจให้ดาเนินไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งองค์กร จึงกาหนดให้มีโครงการประชุม บุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมขึ้น
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2.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ให้บุคลากรได้รับทราบ
2) เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู
เขต 2 ให้บุคลากรได้รับทราบ
3) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
4) เพื่อกากับ ติดตาม เร่งรัดการดาเนินงานและมาตรการต่างๆ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผลผลิต (Output)
1) บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 รับทราบแนวนโยบาย
การดาเนินงาน ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงาน
2) ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รับทราบแนวนโยบาย
การดาเนินงาน ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงาน
2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษารับทราบผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
2.4.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนานโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้ไปใช้ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจ ในนโยบายและแนวทางการดาเนินงาน นาสู่การปฏิบัติให้
ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถพัฒนาโรงเรียน และบุคลากร ได้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และส่งเสริมการศึกษาครบทุก
ด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ
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2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 มีความเข้มแข็งในการบริหารจัด
การศึกษาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุาย
2.6 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565
2.8 แนวทางการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 244,650 บาท (สามารถถัวจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1.ประชุ ม รั บ ฟั ง รายการ “พุ ธ เช้ า ข่ า ว สพฐ. และประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เดือนละ 4-5 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน X 30 บาท X 50 ครั้ง)
45,000
45,000
2.ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (65 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 11 ครั้ง)
21,450
21,450
- ค่าอาหารกลางวัน (65 คน x 80 บาท x 11 ครั้ง)
57,200
57,200
3. ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4,950
4,950
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (15 คน x 30 บาท x 11 ครั้ง)
4. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (135 คน x 30 บาท x 11 ครัง้ )
44,550
44,550
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม (130 เล่ม ๆ ละ 50 บาท
71,500 71,500
จานวน 11 ครั้ง)
รวมทั้งสิ้น
173,150 71,500 244,650
2.9 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
1. ประชุมรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.
และประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
2. ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
11,700
11,700
11,700
9,900
14,300

21,450

21,450

รวม
45,000

21,450
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แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม)
3. ประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม
ศึกษานิเทศก์
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2565
2/2565
3/2565
4/2565
900
1,350
1,350
1,350

รวม
4,950

21,100

31,650

31,650

31,650

116,050

46,200

66,150

66,150

66,150

244,650
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานตาม
ภารกิจ โดยเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 นโยบายการศึกษาของรัฐ บาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (พ.ศ. 2563–2565)ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
หนองบัวลาภู เขต 2 และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามบริบท สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการเกี่ย วกับ การจั ด การศึก ษาในเขตพื้ นที่ เพื่อให้ ก ารดาเนินงานบรรลุ วัตถุ ประสงค์ จึง กาหนดปัจจั ย
ความสาเร็จและกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการ
จั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามภารกิ จ พั น ธกิ จ จุ ด เน้ น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. งบประมาณบริหารจัดการตามความจาเป็นพื้นฐาน (งบประจา) เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการไปราชการ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอื่นๆ
ตามความจาเป็น
2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพปัญหา ความต้องการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
3. งบประมาณตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
ทางานแบบมีส่วนร่วม พัฒนางานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กาหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ
3. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ใช้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพเป็นฐาน และยึด
หลักธรรมาภิบาล
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบตั ิ
1. สื่อสารทิศทางขององค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเปูาหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
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2. จั ดโครงสร้ า ง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้ รับ ผิ ด ชอบปฏิบั ติ ง าน ทั้ งเจ้ า ภาพหลั ก
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเปูาหมายตามนโยบาย เพื่อกาหนดกลยุทธ์และจัดทา
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการบริหารแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ
ระยะเวลา
แนวปฏิบัติ
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 - วิเคราะห์นโยบาย/ยุทธศาสตร์ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
- ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- จัดทาแผนปฏิบัติการตามกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ธันวาคม 2564
- เข้า กศจ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 แจ้งผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ
15 มกราคม 2565
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564)
15 เมษายน 2565
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
15 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565)
15 ตุลาคม 2565
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดาเนินการจัก
ต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินการคลัง
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ภาคผนวก
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