
 

 

 

 

      แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  

เอกสารล าดับที่ ๒/๒๕๖๕ 



ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต๒ จัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ ในทุกต ำแหน่งทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด ของ

กระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๒ และสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรใน

สังกัดให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะสอดคล้องตำมตำมต้องกำรควำมจ ำเป็นตำมเป้ำหมำยของ

หน่วยงำนทุกระดับ ครอบคลุม ประเด็นยุทธศำสตร์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นกรอบภำรกิจ

ส ำคัญของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๒ ที่จะต้องด ำเนินงำนโดยกำรมีส่วน

ร่วมของทุกฝ่ำยและเป็นกลไกส ำคัญที่สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยรวม

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๒ และสถำนศึกษำในสังกัดเป็นอย่ำงดี 

ขอขอบคุณคณะท ำงำน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ จนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

                                                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

                      หน้ำ 

 ส่วนที่ ๑  บทน ำ 

 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ        ๑ 

 กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     ๒ 

 ส่วนที่ ๒  ข้อมูลพื้นฐำน 

 ข้อมูลทั่วไป 

 สถำนที่ตั้ง     ๗ 

 กำรบริหำรงำนระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     ๘ 

 กำรบริหำรงำนระดับโรงเรียน     ๙ 

 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              ๑๒ 

ส่วนที่ ๓  ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)             ๑๕

 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙             ๑๕ 
 แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ     ๑๗ 

 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร      ๒๑ 

 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน     ๒๑ 

 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในภำยนอก(SWOT Analysis)    ๒๓ 

 ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสพป.หนองบัวล ำภู เขต ๒     ๒๔ 

ส่วนที่ ๔ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          

         ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

 -โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ๓๐ 

 -โครงการ  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการวิจัย  ๓๔ 

 -โครงการ  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21    ๓๘ 

 -โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ    ๔๑ 

 -โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)   ๔๔ 

 -โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่อาชีพและการมีงานท า    ๔๗ 

    -โครงกำร  พัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ เพื่อส่งเสริมทักษะกำรแก้ไข 

  ปัญหำด้วยโปรแกรม Scratch        ๕๑ 



-โครงกำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  ๕๔ 

   -โครงกำร พัฒนำศักยภำพครูปฐมวัยด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

ระดับปฐมวัย          ๕๘ 

-โครงกำร ส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์   ๖๑ 

 -โครงกำร พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม      ๖๕ 

-โครงกำร กำรพัฒนำคลังข้อสอบและระบบกำรสอบออนไลน์     ๖๘ 

 -โครงกำร พัฒนำศักยภำพครูปฐมวัยด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือพัฒนำทักษะสมอง   

            (Executive Function : EF) และกำรใช้เครื่องมือเพ่ือส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยใน 

            ศตวรรษท่ี 21          ๗๒ 

 -โครงกำร พัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้ำงพหุปัญญำ 

           บนฐำนวิถีชีวิตใหม่ส ำหรับเด็กปฐมวัย       ๗๖ 

 -โครงกำร พัฒนำศักยภำพครูปฐมวัยด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียน 

            กำรสอนแบบ active learning ตำมแนวทำง high scope     ๗๙ 

 -โครงกำร  กำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทย 

           ฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์    ๘๓ 

 -โครงกำร กำรประชุมปฏิบัติกำรถอดบทเรียนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับ 

           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่         ๘๖

 -โครงกำร กำรพัฒนำกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ 

           ด ำรงต ำแหน่งครู ประจ ำปีงบประมำณ 2565      ๘๘ 

 -โครงกำร อบรมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อยกระดับมำตรฐำน 

          ต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (ว PA)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

           กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2       ๙๑ 

-โครงกำร พัฒนำภำวะผู้น ำผู้บริหำรสถำนศึกษำ      ๙๔ 

 -โครงกำร โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือรับมือภัย  

          คุกคำมทุกรูปแบบสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2  ๙๗ 

-โครงกำร  พัฒนำงำนตรวจสอบภำยในและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ สพท./โรงเรียน                 ๑๐๑ 

-โครงกำร ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง และพร้อมรับกำร 

ประเมินคุณภำพภำยนอก                         ๑๐๕ 

 ส่วนที่ ๕  กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ                     ๑๐๙ 

 

ภำคผนวก             



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๑ 

 

 

 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ  
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น  
 ๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ  สถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๑๐. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
ด้านการศึกษา  
 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 

ส่วนที่ ๑ 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๒ 

 

กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕ ให้แบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  
 (๑) กลุ่มอ านวยการ  
 (๒) กลุ่มนโยบายและแผน  
 (๓) กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 (๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 (๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล  ุ  
 (๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (๗) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 (๙) กลุ่มกฏหมายและคดี 
 (๑๐) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 (๑) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ  
  (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
  (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
  (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  
  (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
  (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
  (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน  
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย  
 (๒) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
  (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร 
งบประมาณ  
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  (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน  
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ  ที่ได้รับ
มอบหมาย  
 (๓) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
  (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
สื่อสาร  
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ  ที่ไดร้ับ
มอบหมาย  
 (๔) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
  (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์  
  (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงา
นบรหารสินทรัพย์  
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย  
 (๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
  (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
  (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
  (ฉ) จดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
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  (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  การออก
บัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ  
 (๖) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
  (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
  (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน วิชาชีพ
และจรรยาบรรณ  
  (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร  ทาง
การศึกษา  
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ  หรือ
ต่างประเทศ  
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร  ทาง
การศึกษา  
  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ  ที่ได้รับ
มอบหมาย  
 (๗) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร การศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน  
  (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา  
  (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
  (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ  ที่ได้รับ
มอบหมาย  
 (๘) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา  
  (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
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  (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
  (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา  
  (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
  (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  เนตร
นารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก  และเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น  
  (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
  (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ 
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
  (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
  (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ
มอบหมาย  
 (๙) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้  
  (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน  
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ
กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด  
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
  (ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด  
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (๑๐) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
  (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
  (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
  (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
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  (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
  (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
  (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และงาน
คดีของรัฐ  
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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   ข้อมูลพื้นฐำน 
ข้อมูลทั่วไป 
สถำนที่ตั้ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๖ ต าบลนากลาง อ าเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ๓๙๑๗๐ 
 โทรศัพท์    ๐-๔๒๓๕-๙๕๖๔-๗          โทรสาร       ๐-๔๒๓๕-๙๕๖๓ 
 Website   www.nb2.go.th    facebook   สพป.หนองบัวล าภู เขต ๒ 
 
แผนที่แสดงเขตบริกำรและโรงเรียนในสังกัด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 

http://www.nb2.go.th/
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กำรบริหำรงำนระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ มีโครงสร้างการบริหารงานภายในเพ่ือ
รองรับการบริหารจัดการศึกษา จ านวน ๙ กล่มุ/๑ หน่วย ดังนี้ 
  ๑.กลุ่มอ านวยการ 
 ๒ กลุ่มนโยบายและแผน  
 ๓ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ๔ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 ๕ กลุ่มบริหารงานบคคล  ุ  
 ๖ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ๗ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๘ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 ๙ กลุ่มกฏหมายและคดี 
 ๑๐ หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต ๒ คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
กลุ่มหฏหมำยและคดี 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มนโยบำย
แและแผนและ

แผน 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสนิทรัพย์ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มนิเทศ ตดิตำม และ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มส่งเสริม    

กำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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กำรบริหำรงำนระดับโรงเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการศึกาในระดับโรงเรียนโดยให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันรวมกันเป็นศูนย์เครือข่ายเพ่ือบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น ๑๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
ตำรำงท่ี ๑ แสดงศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด 

ศูนย์เครือข่ำย จ ำนวน ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ำยนำกลำง ๑ ๖ ๑ บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 
  ๒ บ้านหนองแสง 
  ๓ บ้านยางชุม 
  ๔ บ้านหนองแวงค า 
  ๕ บ้านนาสมใจ 
  ๖ บ้านขอบเหล็ก 
ศูนย์เครือข่ำยนำกลำง ๒ ๙ ๑ บ้านกกค้อกกโพธิ์ 
  ๒ นครชัยประชาสรรค์ 
  ๓ บ้านหนองบัวค าแสน 
  ๔ กุดแห่วิทยา 
  ๕ บ้านป่าแดงงาม 
  ๖ บ้านสนามชัย 
  ๗ บ้านหนองเอ่ียน 
  ๘ บ้านหนองด่าน 
  ๙ บ้านโป่งแคศรีถาวร 
ศูนย์เครือข่ำยนำกลำง ๓ ๑๐ ๑ บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 
  ๒ บ้านท่าอุทัย 
  ๓ บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
  ๔ บ้านหนองด้วงวังประทุม 
  ๕ บ้านโนนเมือง 
  ๖ บ้านภูพระโนนผักหวาน 
  ๗ บ้านโนนม่วง 
  ๘ บ้านโนนไหมโนนศิลา 
  ๙ บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
  ๑๐ ซ าขอนแก่นวิทย์ 
ศูนย์เครือข่ำยนำกลำง ๔ ๘ ๑ บ้านฝั่งแดง 
  ๒ บ้านแสงดาวโนนธาตุ 
  ๓ บ้านก่าน 
  ๔ บ้านโนนตาล 
  ๕ บ้านนาหนองทุ่ม 
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ศูนย์เครือข่ำย จ ำนวน ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
  ๖ บ้านซ าเสี้ยว 
  ๗ บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 
  ๘ บ้านโนนงาม 
ศูนย์เครือข่ำยนำกลำง ๕ ๙ ๑ บ้านกุดดินจี่ 
  ๒ บ้านหม่านศรีทอง 
  ๓ หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
  ๔ บ้านอาบช้าง 
  ๕ บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 
  ๖ บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
  ๗ ห้วยหานประชาสรรค์ 
  ๘ ดงสวรรค์วิทยา 
  ๙ บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 
ศูนย์เครือข่ำยสุวรรณคูหำ ๑ ๙ ๑ อนุบาลสุวรรณคูหา 
  ๒ บ้านโนนสมบูรณ์ 
  ๓ บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 
  ๔ นาโกทรายทองวิทยาคม 
  ๕ บ้านหนองเหลืองขามนคร 
  ๖ บ้านกุดผึ้ง 
  ๗ ยูงทองวิทยา 
  ๘ บ้านโนนป้าหว้านเชียงฮาย 
  ๙ บ้านนาไก่นาค าน้อยวิทยา 
ศูนย์เครือข่ำยสุวรรณคูหำ ๒ ๙ ๑ ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 

  ๒ บ้านนาด่าน 
  ๓ บ้านกุดฮู 
  ๔ บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนวิทยา 
  ๕ บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
  ๖ บ้านเซินราษฏร์เกษมศรี 
  ๗ บ้านวิจิตรพัฒนา 
  ๘ บ้านโนนส าราญ 
  ๙ โนนงามวิทยา 
ศูนย์เครือข่ำยสุวรรณคูหำ ๓ ๑๑ ๑ บ้านโคกทุ่งน้อย 
  ๒ โนนปอแดงวิทยา 
  ๓ บ้านนาโมง 
  ๔ บ้านต้อง 
  ๕ บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ 
  ๖ โนนอุดมศึกษา 
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ศูนย์เครือข่ำย จ ำนวน ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน 
  ๗ บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 
  ๘ บ้านบุญทัน 
  ๙ บ้านคลองเจริญ 
  ๑๐ บ้านโคกนกสาลิกา 
  ๑๑ บ้านต่างแคน 
ศูนย์เครือข่ำยสุวรรณคูหำ ๔ ๘ ๑ บ้านผาซ่อนโชคชัย 
  ๒ บ้านดงมะไฟ 
  ๓ บ้านนาไร่ 
  ๔ บ้านวังหินซา 
  ๕ บ้านโนนสง่าราษฎร์บ ารุง 
  ๖ บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
  ๗ บ้านนาสี 
  ๘ บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา สาขาซ าภูทอง 
ศูนย์เครือข่ำยนำวัง ๑ ๙ ๑ บ้านนากลาง 
  ๒ บ้านเทพคีรีพิทยาคม 
  ๓ บ้านโคกนาเหล่า 
  ๔ เกษตรนาสมหวังสามัคคี 
  ๕ บ้านนาสมนึก 
  ๖ ชุมชนโปร่งวังม่วง 
  ๗ บ้านโคกกะทอ 
  ๘ บ้านภูเขาวง 
  ๙ บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 
ศูนย์เครือข่ำยนำวัง ๒ ๗ ๑ บ้านไทยนิยม 
  ๒ บ้านผาวัง 
  ๓ บ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง 
  ๔ บ้านวังส าราญ 
  ๕ บ้านนาสุรินทร์ 
  ๖ บ้านโคกสง่า 
  ๗ บ้านนาเจริญ 
ศูนย์เครือข่ำยนำวัง ๓ ๘ ๑ บ้านโคกหนองบัว 
  ๒ ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 
  ๓ บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 
  ๔ บ้านหนองค้อ 
  ๕ บ้านนาแก 
  ๖ บ้านนาส้มโฮง 
  ๗ บ้านนาซ าจวงดอนมะค่าวิทย์ 
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  ๘ บ้านผาเวียง 
รวม 103   

 
ตำรำงท่ี ๒ แสดงจ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกรำยอ ำเภอ 

ที ่ อ ำเภอ จ ำนวน (โรง) 
๑ นากลาง ๔๒ 
๒ สุวรรณคูหา ๓๗ 
๓ นาวัง ๒๔ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ 

                    ที่มา:ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 

ตำรำงท่ี ๓ แสดงจ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 
ประเภทโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน จ ำนวนโรงเรียน (โรง) 

ประถมศึกษา อนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๗๐ 
ขยายโอกาส อนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๓ 

รวมจ ำนวนโรงเรียน ๑๐๓ 
                       ที่มา:ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
 

ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ ๔ แสดงข้อมูลกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(ในสถำนศึกษำ) จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ    
และเพศ 

ระดับกำรศึกำ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (คน) 
รวม ชำย หญิง 

ปริญญาเอก ๒ - ๒ 
ปริญญาโท ๓๒๔ ๑๓๐ ๑๙๔ 
ปริญญาตรี ๗๘๖ ๒๑๓ ๕๗๓ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี    

รวม ๑๑๑๒ ๓๔๕ ๗๖๗ 
                                                        ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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ตำรำงท่ี ๕ แสดงข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ระดับ
ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ และเพศ  

ต าแหนง่ วิทยฐานะ ระดบั 
รับเงินเดือน
ในอนัดบั 

ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา (คน) 

 รวม ชาย หญิง 
๑.ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้อ านวยการช านาญการ คศ.๒ 
คศ.๒ - - - 
คศ.๓ ๒ ๑ ๑ 

 
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.๓ 

คศ.๓ ๙๕ ๖๙ ๒๖ 
คศ.๔ ๒๑ ๑๖ ๕ 

ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ คศ.๔ 
คศ.๔ ๑ ๑ - 
คศ.๕ - - - 

๒.รองผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.๑ คศ.๑ ๑ ๑  

รองผู้อ านวยการช านาญการ คศ.๒ 
คศ.๒ - - - 
คศ.๓ ๓ ๒ ๑ 

รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ คศ.๓ 
คศ.๓ ๑ ๑ - 
คศ.๔ ๑ ๑ - 

รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ คศ.๔ 
คศ.๔ - - - 
คศ.๕ - - - 

๓. คร ู - คศ.๑ คศ.๑ ๒๐๖ ๖๓ ๑๔๓ 

ครูช านาญการ คศ.๒ 
คศ.๒ ๖๖ ๒๕ ๔๑ 
คศ.๓ ๔ ๔ - 

ครูช านาญการพเิศษ คศ.๓ 
คศ.๓ ๔๒๙ ๘๑ ๓๔๘ 
คศ.๔ ๖๑ ๒๗ ๓๔ 

ครูเช่ียวชาญ คศ.๔ 
คศ.๔ ๓ ๑ ๒ 
คศ.๕ - - - 

๔. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ๒๑๘ ๕๒ ๑๖๖ 
รวมทั้งสิ้น ๑๑๑๒ ๓๔๕ ๗๖๗ 

                                                                      ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานบคุคล 
ตำรำงท่ี ๖ แสดงข้อมูลกำรศึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน แยกตำมระดับกำรศึกษำและเพศ 

ระดับการศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน) 

รวม ชาย หญิง 
ปริญญาเอก ๒ ๒ - 
ปริญญาโท ๓๒๔ ๑๓๐ ๑๙๔ 
ปริญญาตรี ๗๘๖ ๒๑๓ ๕๗๓ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - 

รวม ๑๑๑๒ ๓๔๕ ๗๖๗ 
                                                                 ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๑๔ 

 

ตำรำงท่ี ๗ แสดงข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน จ ำแนกตำมต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง วิทยฐำนะ 
และเพศ 

ต าแหน่ง 
ระดับต าแหน่ง วิทย

ฐานะ 
รับเงินเดือน 

ระดับ 
ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (คน) 
ผู้บริหารการศึกษา   รวม ชาย หญิง 
ผอ.สพป. ช านาญการ - - - - 

ช านาญการพิเศษ - - - - 
เชี่ยวชาญ คศ.๔ ๑ ๑ - 

รอง ผอ.สพป. ช านาญการ - - - - 
ช านาญการพิเศษ คศ.๓ ๓ ๓ - 
เชี่ยวชาญ - - - - 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม 
มาตรา ๓๘ ค.(๑) ต าแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ 

ช านาญการ - - - - 
ช านาญการพิเศษ คศ.๓ ๑๑ ๓ ๘ 
ช านาญการพิเศษ คศ.๔ ๔ ๒ ๒ 
เชี่ยวชาญ - - - - 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม 
มาตรา ๓๘ ค.(๒) 

ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ๓ ๑ ๒ 
ช านาญการ ช านาญการ ๕ ๒ ๓ 
ช านาญการพิเศษ ช านาญการพิเศษ ๑๒ ๕ ๗ 
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ๓ ๑ ๒ 
ช านาญงาน ช านาญงาน ๒ ๑ ๑ 
อาวุโส อาวุโส - - - 
รวม ๔๔ ๑๘ ๒๖ 

                                                                      ที่มา : ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานบคุคล 
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ยุทธศำสตรช์ำติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
 

 

 

ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 เป้ำหมำยประเทศไทยในอนำคต ปี ๒๕๘๐ 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
๖. ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
                                                                

 
วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปีเพื่อให้ แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ส่วนที่ ๓ 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพ่ิมขึ้น เป็นต้น ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – ๕ ปีมีพัฒนาการ
สมวัยเพ่ิมขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัย ที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
เพ่ิมขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู้/
ประสบการณ์เพ่ิมขึ้น เป็นต้น ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษา
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนา  เด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับ มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน
เพ่ิมข้ึน สถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ เพ่ิมขึ้น 
เป็นต้น ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ มาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ เพ่ิมขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพ่ือ
การศึกษาเพ่ิมขึ้น สื่อต าราเรียน และสื่อ การเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดย การมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ๓.๕ ระบบและกลไก
การวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัด ที่ส าคัญ เช่น มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัด
และประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
มีระบบติดตามประชากรวัยเรียน ที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน 
เป็นต้น ญ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มาตรฐานระดับ สากล มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์
และ บุคลากรทางการศึกษาในระยะ ๑๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา 
และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้น  มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเข้าสู่ วิชาชีพครูเป็นต้น ๓.๗ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม มาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับและประเภท การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น 
และ ระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้  ประโยชน์จาก
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การพัฒนาเพ่ิมขึ้น เป็นต้น โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียน 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้  โดยไม่จ ากัดเวลา
และสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ  และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและ
โครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น า
ไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
คุณภำพมำตรฐำน 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส้าคัญที่สุดในการพัฒนาคนของประเทศให้มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และหัวใจส าคัญท่ีสุดของกระบวนการจัดการศึกษาก็คือ “ครู” ที่เป็นผู้ที่มี บทบาท
หน้าที่ส้าคัญในการจัดการเรียนรู้และอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้มีความรู้ เจตคติ มีทักษะในการใช้ชีวิต  สามารถ
เผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ นได้และด้ารงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข รัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ได้บัญญัติให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ พัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (๒๕๖๒) ได้ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั งการ แก้ไข
ปัญหาในปัจจุบันและการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ โดยปฏิรูป  กระบวนการ
การเรียนรู้ทุกระดับชั นที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบ การเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาทครู และอาจารย์ยุคใหม่
ให้เป็นผู้อ้านวยการเรียนรู้ ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั งแต่ การดึงดูด คัดสรรผู้ที่มี ความสามารถสูงและ
มีคุณลักษณะความเป็นครูเข้ามาเป็นครู ส่งเสริม สนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพและ สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั งการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภท บริบทของประเทศและโลก
ที่ก้าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนนวัตกรรมของเทคโนโลยี
และแหล่งความรู้ใหม่ รวมทั งสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ มนุษยชาติที่รุนแรงในปี ๒๐๑๙ มาจนปัจจุบันนี คือ
การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายทั งใน “เชิง
โครงสร้าง” และ“เชิงพฤติกรรม” การจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องและพร้อมรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันผลิตครูจะต้อง

แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
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ปรับบทบาทการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงและเป็น ความต้องการของประเทศ โดยปรับหลักสูตรและกระบวนการ
ผลิตครูให้เหมาะกับสังคมยุคใหม่ สภาพพื นที่ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร
และกระบวนการการผลิตครูจึงต้องปรับปรุง เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ต้องเรียนรู้ในเรื่อง
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ น ครูต้องได้รับการฝึกหัดและ ได้รับการพัฒนาครูประจ้าการจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้มีทักษะการใช้หลักสูตร การจัดการ เรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมี โอกาสรับการศึกษาที่สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของตนเอง 
เป็นการเรียนรู้ควบคู่ การ ท างาน การประกอบอาชีพ สามารถผลิตผลงาน พ่ึงพาตนเองได้ เรียนรู้จากการ
ร่วมมือและการแบ่งปันใน สังคม เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ การสร้างทักษะศตวรรษที่ ๒๑ และ
ความเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตจริง (Applying) ครูต้องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของภูมิภาคและโลกและยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็งในท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพลิกผัน  อย่างไรก็ตาม จาก
รายงานวิจัยของส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๕๖) พบว่าวิชาชีพครูมี ปัญหาทั งทางด้านปริมาณและ
คุณภาพ ในด้านการผลิตและพัฒนาครูมีปัญหาทั งระบบ ตั งแต่ระบบบริหาร จัดการและการก้ากับควบคุม การ
คัดสรรคนมาเรียนครู มาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณภาพอาจารย์ การ  คัดกรองคนเข้าสู่อาชีพครูและการ
พัฒนาส่งเสริมครูส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของประเทศลดต่ัาลง ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางในการผลิตครูดังเช่นในอดีต ท้าให้สถาบันการผลิตครูเกิดขึ น  ๓๐๙ ๑๒-๑๖ จ้านวนมากถึง ๑๒๗ 
แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็เปิดหลักสูตรและผลิตบัณฑิตในสาขาที่มีความซ  ้าซ้อนกันและมีการ  ลงทุนไม่มาก ท้าให้
จ้านวนบัณฑิตครูมีมากเกินความต้องการ ยิ่งไปกว่านั นสถาบันผลิตครูยังมีมาตรฐาน มี กระบวนการและมี
วิธีการบริหารจัดการศึกษาแตกต่างกัน หลายแห่งมีการเปิดรับนิสิต/นักศึกษาแบบเปิดหรือ ตลาดวิชา หลายแห่ง
มีการรับนิสิต/นักศึกษาครูเข้าเรียนโดยไม่มีการคัดเลือกตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่ประสงค์จะได้คนเก่ง 
คนดีมาเรียนครู แต่ในบางแห่งกลับมีการคัดเลือกคนที่มีความสามารถและจ้ากัดจ้านวน รับที่เข้มงวด หลายแห่ง
ผลิตบัณฑิตครูในคณะต่าง ๆ ที่ไม่ใช่คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ท้าให้คุณภาพ ของนิสิต/นักศึกษาที่เข้ามา
เรียนและคุณภาพของบัณฑิตแตกต่างกัน จากรายงานผลการสอบบรรจุบุคคลเข้า รับราชการครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบจ้านวน ๑๕๙,๓๑๔ คน จากที่มีความต้องการ ๑๘,๙๘๗ คน แต่มีผู้สอบได้เพียง 
๑๐,๓๗๕ คน หรือร้อยละ ๖.๘ ท้าให้ได้ครูไปบรรจุเพียงร้อยละ ๕๕ เท่านั น สิ่งเหล่านี เป็นความสูญเปล่าทาง
การศึกษาของประเทศอย่างมหาศาล สอดคล้องกับการพิจารณาดัชนีคุณภาพของ คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ตามระบบการให้คะแนนในการประเมินคุณภาพภายนอกของส้านักงาน  รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระบุว่า คณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทย  มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ “ต้องปรับปรุง” จ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพราะคุณภาพคณาจารย์เป็นปัจจัยที่ มีผลต่อคุณภาพ
ของบัณฑิตครูมากที่สุด (ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ๒๕๕๖) นอกจากนี ในการบริหาร จัดการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ก็ยังไม่สามารถส่งเสริม บ่มเพาะประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยังไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพียงพอ ครูพ่ีเลี ยง
ขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูอย่างลึกซึ งและขาดทักษะในการเป็นครูพ่ีเลี ยง การ นิเทศ การดูแลการฝึก
ปฏิบัติการสอน รวมทั งการเป็นผู้สอนงาน (Coaching) ให้แก่นิสิต/นักศึกษา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี มีผลท้าให้บัณฑิต
ครูมีคุณภาพลดลง จ้าเป็นต้องพัฒนาโดยเร่งด่วน ส้าหรับด้านการพัฒนาครูประจ าการนั น เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วและ รุนแรง ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะพื นฐานที่จ้าเป็นในสังคมโลกยุค ใหม่ที่ทันสมัยและเท่าทันโลก รวมทั ง พัฒนาความรู้และ
ทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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โดยค้านึงถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื นที่ที่ ห่างไกล ทุรกันดารและด้อยโอกาส รวมถึงครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาและพื นที่นวัตกรรมการศึกษาท่ีเป็น เป้าหมายของประเทศ นอกจากนี ปัจจุบันนี ยังพบว่า มีครูที่
ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครูยังคงค้างอยู่ในระบบ และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นจ้านวนมาก ทั งยังมีการ
รับครูใหม่ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาเข้ามาเป็น ครูอยู่ตลอดเวลาทั งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ซึ่งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเหล่านี ยังไม่มีความรู้ทักษะและ ความสามารถพื นฐานและคุณธรรม จริยธรรมความเป็นครูที่
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์
วิชาชีพครูให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมีทักษะใน การปฏิบัติหน้าที่ได้ดี รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมโลกยุคใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับปรุง ระบบกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่าง หลากหลายโดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะวิชาชีพและการเลื่อนวิทย ฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม ดังนั น ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าการทุกคนจึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น  ของแต่ละบุคคล ทั้งด้านการใช้
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้ สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะ
การสร้างสรรค์การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างผลงานทาง วิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ๓๑๐ ๑๒-๑๗ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
จรงิ (Applying) และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู อย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นพื นฐานของวิชาชีพ
ครูที่ส้าคัญท่ีสุด ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการอบรมให้ มีสมรรถนะในการพัฒนาวิชาชีพด้วยระบบ 
PLC&CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development)  

๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  
๑) เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน  

๑.๑) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์  ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

(๑) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และลด 
ความเหลื่อมล  ้า  

(๒) มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู  
ตามความต้องการและความจ้าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพื นที่  

(๓) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และ ครูพ่ีเลี ยงใน 
โรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือน้าไปสู่การประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพ่ีเลี ยง  ตามความต้องการจ้า
เป็น  

๑.๒) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา ให้
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  

(๔) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั งสายสามัญศึกษาและสาย อาชีวศึกษา ที่เน้นให้ 
ครูมีความพร้อมทั งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเป็นครู เพ่ือน้าไปสู่
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนา  สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการจ้าเป็น  

(๕) มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง ต่อเนื่อง อาทิ PLC  
& CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development) และให้ความ
ความส้าคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา  
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(๖) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน้าผลการประเมิน สมรรถนะ 
ไปเป็นส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม  

๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม ๑ ปี๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) ๓๑๑ ๑๒-๑๘  
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน งบประมาณของหน่วยงาน  
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะเป็นหน่วยงาน  ผู้รับผิดชอบหลักใน

การท้างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด้าเนินการ ดังนี  
๑) ด้านกลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  

(๑) ขั้นตอนที่ ๑ การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค ์
เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู  ระยะเวลาด าเนินการ ๑๐ เดือน 
(มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๕)  

(๒) ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบท พื นที่เพ่ือ 
สร้างความเป็นเลิศ ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)  

(๓) ขั้นตอนที่ ๓ การศึกษาและพัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูและ 
ระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเลี ยงเพ่ือเตรียมครูที่มีคุณภาพและ  ประสิทธิภาพ ระยะ
เวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

(๔) ขั้นตอนที่ ๔ ศึกษาวิเคราะห์และก้าหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐาน และชี วัด 
สมรรถนะอาจารย์ประจ้าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ้า หลักสูตรให้มี
สมรรถนะ ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

(๕) ขั้นตอนที่ ๕ การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์ ประจ้า 
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)  

(๖) ขั้นตอนที่ ๖ การศึกษาวิเคราะห์และก้าหนดสมรรถนะและการพัฒนา มาตรฐานและตัวชี  
วัดสมรรถนะครูพ่ีเลี ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู และ  การพัฒนาครูพ่ีเลี ยง
ให้มีสมรรถนะ ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

(๗) ขั้นตอนที่ ๗ การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน สมรรถนะครู พ่ีเลี ยง 
ในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู  

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)  
๒) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ สายอาชีวศึกษา 

ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  
(๑) ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาวิเคราะห์และก้าหนดสมรรถนะและการพัฒนา มาตรฐานและตัวชี  

วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)  
(๒) ขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาวิเคราะห์และก้าหนดสมรรถนะและการพัฒนา มาตรฐานและตัวชี  

วัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร  ทางการศึกษาตามความ
ต้องการจ้าเป็น ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

(๓) ขั้นตอนที่ ๓ การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตาม ช่วยเหลือครู  
และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ้าเป็น ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม 
๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  
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(๔) ขั้นตอนที่ ๔ การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการ ศึกษามีการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มี  ความรู้ 
ความสามารถ และมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่น  ยากจน 
ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิการร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
บริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน 
๒๕๖๕)  

(๕) ขั้นตอนที่ ๕ การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะ วิชาชีพครู  
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี ๙ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔– กันยายน ๒๕๖๕)  

(๖) ขั้นตอนที่ ๖ การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุง ใหม่และ 
การคงวิทยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส้าคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 
 
 
จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
๖) ระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ล่ะกลุ่มเป้าหมายและใช้ประโยชน์จาก
สถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงานกลาง
ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ บุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
 
 
  

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมจิตสาธารณะ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ ไว้ทั้งหมด ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้ำนควำมปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลควมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ 

 นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๒๒ 

 

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

๒. ด้ำนโอกำส 
๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
๒.๒ ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม 

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ๒.๓ พัฒนาระบบดูและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เ พ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั่งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 
 ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คือ  
ด้ำนที่ ๓ ด้ำนคุณภำพ 
 ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 ๓.๒ พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
 ๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละดระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั่งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 ๓.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีกำรพัฒนำจนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั่งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
 ๔. ด้ำนประสิทธิภำพ 
 ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วน 
 ๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 ๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ น้อย
กว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่งมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 ๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๒๓ 

 

 ๔.๕ สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพันานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๔.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอก (SWOT Analysis) ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรคของกำรพัฒนำที่มี
ต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีผลกำรวิเครำะห์ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (Strengths =S) จุดอ่อน (Weaknesses =W) 
๑. สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 และสถานศึกษามี
โครงสร้างการบริหารงานและสายบังคับบัญชา ที่
ชัดเจน การปฏิบัติราชการ มีขั้นตอนวิธีปฏิบัติ และ
ค าสั่งที่เป็นรูปธรรม  
๒. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณวุฒิและมี
ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง   
๓. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพ 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก 
ตามแนวนโยบาย ด้านการปฏิรูปการศึกษา 
 ๕. ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
ด้วยระบบออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลาย 
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ผ่านการ
รับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 
๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้พัฒนาตนเองด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
๙. สพป. และสถานศึกษามีระบบการพัฒนา บุคากร
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและตนเอง 
  
 

๑. ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มงานในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๒. ครูไม่ครบชั้น ครูส่วนใหญ่สอนไม่ตรงวิชาเอก  
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะในการใช้
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้และ
ปฏิบัติงาน 
๔. ขาดการจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดแรง
บันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สื่อสาร
ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานอ่ืนที่
นอกเหนือจากงานด้านการจัดการเรียนรู้ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานสอนได้เต็มที่ 

 

โอกำส (Opportunities = O) อุปสรรค (Threats=T) 
๑. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มีแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน  
๒. รัฐบาลมีนโยบายด้านการพัฒนาครูและบุคลากร

๑. การปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้
หน่วยงานทางการศึกษาเกิดการท างานที่ทับซ้อน    
ไม่เป็นเอกภาพ  



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๒๔ 

 

ทางการศึกษาโดยรวบรวมหลักสูตรการพัฒนาของแต่
ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย  
๓. มีสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรม
พัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 ๔. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลมีการก าหนด
มาตรฐานต าแหน่ง ก าหนดให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
ชั้นสูง  
๕. สพฐ.เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
เสนอหลักสูตรเพื่อใช้พัฒนาครูสายงานการสอน โดย
สถาบันคุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภารับรอง
ได้มาตรฐานสอดคล้องบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
๖. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทันสมัยเอื้อต่อการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

๒. บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2)       
มีข้อจ ากัดในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
๓. หน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดขาดการ 
บูรณาการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. งบประมาณในการบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาลดลง ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๕. อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ
ตามกรอบ  
๖. กฎ ก.ค.ศ. มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงเป็นครู

มืออาชีพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  
3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้ำประสงค์  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง เป็นครูมืออาชีพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  

ทิศทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของ สพป.หนองบัวล ำภู เขต ๒ 
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และสถานศึกษามีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  
2. การพัฒนาครู  
3. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
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      กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร 
1.ผู้บริหารเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1.ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
2.ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
3.ผู้บริหารได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2.ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
4.ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
รางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

1. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท าดีมีจิต
อาสา 

2.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้บริหารด้านภาษา 
 

1.ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษามี
ทักษะด้านภาษาไทย 
2.ร้อยละ 90 ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 

3.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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      กลยุทธ์ที่ 2  กำรพัฒนำคร ู

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร 
1.ครูได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงและเป็น
ครูมืออาชีพ 
 

1.ครูร้อยละ 100 มีแผนพัฒนาตนเอง 
(ID Plan) 
2.ครูร้อยละ 100 มีแบบบันทึก
ข้อตกลง(PA) ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
3.ครูร้อยละ 100 มีรายงานการ
ประเมินตนเอง (T-SAR) 
4.ครูร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน
ตามบันทึกข้อตกลง(PA) ในระดับที่
คาดหวัง 
5.ครูร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน
ระดับดีเด่น 
6.ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
2.ก ากับ นิเทศติดตาม โดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน 
 

1.การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
2.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพ
และการมีงานท า 
3.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม 
4.โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพหุ
ปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย 
5.โครงการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
6.โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (ว PA) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต ๒ 
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับมือภัยคุกคามทุก
รูปแบบสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ 
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8.โครงการพัฒนางานตรวจสอบภายในและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป./โรงเรียน 
9.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งและพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

2.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ 
 

1.ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 1.โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
แก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม Scratch 
2.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
3.โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ระดับปฐมวัย 
4.โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
5.โครงการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการ
สอบออนไลน์ 
6.โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการ
จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง 
(Executive Function : EF) 
7.โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้นการ
จัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active Learning ตาม
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แนวทาง high scope 
3.ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

1.ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
รางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

1.ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

4.ครูสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

1.ครูร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษาดูงาน  
2.รายงานผลการด าเนินงาน 
3.รายงานการวิจัย  
4.คลิปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
จัดการเรียนรู้ 

1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
2.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ด้วยกระบวนการวิจัย 
3.โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
4.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (A-Math) 
6. 

 

        กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ แนวทำงกำรด ำเนินงำน โครงกำร 
1.บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 

1.บุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ 100 
มีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
2.บุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ 80 
มีผลการประเมินผลการปฏิ่บัติงานใน
ระดับดีเด่น 

1.อบรมเชิงปฏิบัติ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และศึกษาดูงาน 
2.ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3..ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก

1.ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีติจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาท าดีมีจิต
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3.บุคลากรทางการศึกษาได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติตามเกณฑ์ 

รางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

อาสา 
4. โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
5.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง
การศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ ได้สนองตอบต่อความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดท าโครงการภายใต้กรอบภารกิจตาม
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
๑ โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) 
๘,๙๔๐ 

๒ โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย
กระบวนการวิจัย 

๖๒,๘๐๐ 

๓ โครงการ  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ ๓๖,๕๘๐ 
๔ โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ๗๓,๗๐๐ 
๕ โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-

Math) 
๖๖,๒๐๐ 

๖ โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่อาชีพและการมีงานท า ๕๙,๑๖๐ 
๗ โครงการ  พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ เพ่ือ

ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม Scratch 
๑๙,๗๐๐ 

๘ โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

๔๙,๒๐๐ 

๙ โครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับปฐมวัย 

๓๒,๔๐๐ 

๑๐ โครงการ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

๓๓,๒๐๐ 

๑๑ โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ๖๘,๑๖๐ 
๑๒ โครงการการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ๒๑,๐๐๐ 

๑๓ โครงการพัฒนาศักยภาพครุปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) และการใช้เครื่องมือ
เพ่ือส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ 

๔๘,๔๐๐ 

๑๔ โครงการ พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย 

๑๗,๓๐๐ 

ส่วนที่ ๔ 
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๑๕ โครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ตามแนวทาง 
high scope 

๒๙,๗๐๐ 

๑๖ โครงการ  การพัฒนาศึกษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

๔,๕๘๐ 

๑๗ โครงการ การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 

๑๒,๕๐๐ 

๑๘ โครงการ การพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครู
ผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่งครู ประจ าปีงบประมาณ 2565 

๑๘,๔๐๐ 

๑๙ โครงการ อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานต าแหน่ง 
และมาตรฐานวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (ว PA)  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ 

๒๗,๒๐๐ 

๒๐ โครงการ พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารสถานศึกษา ๑๘๕,๐๘๐ 
๒๑ โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนเพื่อรับมือภัยคุกคามทุก 
รูปแบบสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต ๒ 

๒๙,๔๐๐ 

๒๒ โครงการ พัฒนางานตรวจสอบภายในและพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ 
สพท./โรงเรียน 

๔๘,๐๐๐ 

๒๓ โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

๔๓,๙๕๐ 

๒๔ โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 

๘,๔๐๐ 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น ๑,๐๐๓,๙๘๐ 

 

๑. โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสุภาภร  สิมลี และนายอดิศร  โคตรนรินทร์ 
                   นางสาวโสภา  พันธ์พรหม และนางณิชาภัทร  เหตุเกษ 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๗๗๖๐๕๙   โทรสาร ๐๔๒-๓๕๙๕๖๓  E-mail : susan_tok@hotmail.com 
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ส่วนที่  ๑  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับท่ี 2) เรื่องท่ี 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้
โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา โดยก าหนดให้เป็นโครงการส าคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ระดับประเทศนั้น ในส่วน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง และก าหนดให้การ
จัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษาครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาในหนึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมี
กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายขับเคลื่อน 10 แห่ง และกลุ่มเป้าหมายต้นกล้าสะเต็ม จ านวน  10 แห่ง              

กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าเพ่ือให้การเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)                     
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสะเต็มศึกษาจะเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้
ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และ
การท างาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน การจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนา
ทักษะการคิดตั้งค าถามแก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน าข้อค้นพบ
นั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้เพ่ือให้นักเรียนได้สร้างนวัตกรรมจาก สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาครูสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดท าคู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา Co-
operative Development Supervision) ตรงตามนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการภายใน 5 ปีจะท า
ให้มี การเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครบทุกแห่ง และจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาครูสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 โดยใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
 2.2 เพ่ือวัดเจตคติของครูสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 โดยใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
 2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ในกลุ่มเป้าหมาย มีค่าสูงขึ้น     
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2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 จ านวน 102 แห่ง ได้รับการนิเทศ ก ากับติดตาม โดยใช้คู่มือการ
นิเทศแบบร่วมพัฒนา   

2) ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 จ านวน 102 แห่ง มีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศแบบร่วมพัฒนา  

3) ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในเป้าหมายเพิ่มสูงขึ้นทุกคน 

2.3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 สามารถใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 มีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ในเป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น     

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education)  โดยใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม มีเจตคติของที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education)  โดยใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 

3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายสูงขึ้น 
 2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( STEM 
Education)  โดยใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน 

2) ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม มีเจตคติของที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) โดยใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 

3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีค่าสูงขึ้น 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 
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1) ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 จ านวน 102 แห่ง ได้รับการนิเทศ ก ากับติดตาม โดยใช้คู่มือการ
นิเทศแบบร่วมพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 80 

2) ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2  จ านวน 102  แห่ง มีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศแบบร่วมพัฒนา            
คิดเป็นร้อยละ 80 

3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนในในกลุ่มเป้าหมาย มีค่าสูงขึ้น     

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 สามารถใช้คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนาได้ถูกต้อง   
2) ครูผู้สอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 มีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศแบบร่วมพัฒนา 
3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติรายวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น     

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ครูผู้สอนผ่านการอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดสามารถใช้

คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม   
2.6.2 ครูผู้สอนผ่านการอบรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสถานศึกษาในสังกัดมีเจตคติที่ดี

ต่อจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)   
2.6.3 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดเพ่ิมสูงขึ้น 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในสังกัดทุกแห่ง 

  2.7.2 ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาในการจัดการศึกษาและให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ เมษายน 2565– มิถุนายน 2565 

2.9   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 8,970 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 แจ้งจัดสรรใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม 

 โรงเรียน จ านวน 102 แห่ง 

    

กิจกรรมที่ 2  แจ้งโรงเรียนเข้ารับการอบรม online     
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จาก website  ของ สสวท. 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับติดตาม โดยใช้คู่มือการ
นิเทศแบบร่วมพัฒนา (Co-operative 
Development Supervision) 

    

3.1 ประชุมคณะท างาน ชี้แจงการเตรียมความ
พร้อม 

    

ค่าอาหารกลางวัน (12 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)  960  960 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 คน x 30 บาท x 2 
มื้อ) 

 720  720 

3.2 จัดท าคู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา   5,000 5,000 
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
โครงการ 

    

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) 890   860 
รวมทั้งหมด 890 3,080 5,000 8,970 
 

2.10  แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 แจ้งจัดสรรใช้สื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง  สะเต็ม 
โรงเรียน จ านวน 102 แห่ง  

     

กิจกรรมที่ 2  แจ้งโรงเรียนเข้ารับการอบรม 
online จาก website ของ สสวท. 

     

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับติดตาม โดยใช้
คู่มือการนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Co-
operative Development Supervision) 

  6,680  6,680 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงการ STEM Education 

  2,260  2,260 

รวม   8,940  8,940 
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๒.  โครงการ  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกระบวนการวิจัย 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวไพพยอม  พิมพ์พาเรือ   โทรศัพท์ 080-0119426 
       และ นางณิชาภัทร  เหตุเกษ   โทรศัพท์ 088-5533705 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับท่ี 2) เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนในศตวรรษท่ี 21 
 แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ 
กับกลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
 ในศตวรรษที่ 21  เปนยุคของขอมูลขาวสารและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รวดเร็วท าใหการสื่อสารไรพรมแดน การเขาถึงแหลงขอมูลสามารถท าไดทุกที่ ทุกเวลา ในยุคโลกาภิวัฒน์
ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ที่สามารถการเรียนรู้ด้ายตนเองและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ต ลอดเวลา  
การสอนแบบเดิมด้วยวิธีการบรรยาย  การพูด การบอก การเล่า ไม่สามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้น าความรู้ที่ได้
ในชั้นเรียนไปใช้ได้ในชีวิตจริง  จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี จากผู้สอนที่มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด  ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นโค้ช
(C0ach)  เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator)  และเป็นผู้ชี้แนะวิธีการให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้  
ได้ปฏิบัติจริง  ได้เรียนรู้จากกลุ่ม  เรียนรู้จากการท างานเป็นทีม  จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
แล้วน าความรู้ และทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  จึงจะเป็นกระบวนการเรียนรูที่มีความหมาย  ดังนั้น
ครูตองลดบทบาทในการสอนและการใหความรูแกผูเรียนโดยตรงแตครูออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรมอย่างหลากหลาย  ที่เรียกว่า การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning)   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงมีบทบาทในการเตรียม
ความพร้อมการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้านการสอนให้เป็นครูมืออาชีพ และ
ส่งเสริมครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ควบคู่การวิจัย ด้วยวิธีการที่หลากหลายจึงจะ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ขึ้น 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือช่วยเหลือครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เหมาะสมกับห้องเรียนได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.2.2 เพ่ือสร้างทางเลือกเทคนิคการสอน/รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และ 

ระดับชั้น 
 2.2.3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

(Active Learning) 
2.3 เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย จ านวน  58 คน ดังนี้ 

 2.3.1. ครูจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ ละ 1 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 36 คน 
   2.3.2. ครูจากโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนละ 1 คน  รวม 22 คน 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
2) ครูมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

 2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ในการพัฒนาผู้เรียน 

2) ครูมีผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของผู้เรียน 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

 2.5.1 เชิงปริมาณ 
1) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้เชิงรุกแ(Active Learning) อย่างน้อย 1 รายวิชา 
2) มีโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างเป็นรูปธรรม  จ านวน 12 โรงเรียน 

 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) ครูบทบาทเป็นโค้ช 
2) ผู้เรียนทีทักษะและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับห้องเรียน 

        2.6.2 ครูมีงานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ครูในศูนย์เครือข่ายฯ ศูนย์ละ 1 โรงเรียน รวม  12  โรงเรียน 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  62,800  บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ     

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมการ 
ค่าอาหารกลางวัน (7 คน x 80 บาท x 1 วัน)    
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (7 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)   

  
560 
420 

  
560 
420 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการวิจัยการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก(Active Learning) และชี้แจงแนวด าเนินงาน
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) 
ค่าท่ีพักวิทยากร 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงวิทยากร 
ค่าเอกสาร 

 
 
 
 
 
6,000 
2,400 
 

 
 
 
12,000 
9,000 
 
 
640 
500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,280 

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

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการท าวิจัย 
12 โรงเรียน (12 รร. x 3,000 บาท)  

   
24,000 

 
24,000 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม กระบวนการวิจัย 
ส่งเสริมการท าวิจัย 

    

กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผล     
รวมทั้งสิ้น 8,400 23,120 31,280 62,800 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ 

-     

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมการ  980   980 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการวิจัย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และชี้แจงแนวด าเนินงาน
ตามโครงการ 

 37,820   37,820 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการท าวิจัย    24,000 24,000 

กิจกรรที่ 5 สรุปรายงานผล      

รวม  38,800  24,000 62,800   

       
3.  โครงการ  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวไพพยอม  พิมพ์พาเรือ   โทรศัพท์ 080-0119426 
และ นางณิชาภัทร  เหตุเกษ   โทรศัพท์ 088-5533705 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับท่ี 2) เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป. กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs) เป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารง
ชีพของสังคมในปัจจุบัน  ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
และคุณลักษณะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  ทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skill)  ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตจริง 

ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ด าเนิน 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs) ซึ่งขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการโดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน  และการน าเทคโนโลยี (ICT) สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 
21 ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะอาชีพ  และทักษะชีวิต  โดยน าเทคโนโลยี
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มาเป็นสื่อการเรียนรู้  ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการ  จ านวน 22 โรงเรียน นั้น  เพ่ือให้การขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องก ากับ ติดตาม และ
ช่วยเหลือโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละโรงเรียนแล้วน าผลการด าเนินงานมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Symposium) นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีอย่างหลากหลาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 
21 ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs) ได้ 
2.2.2. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชน   
2.2.3. เพ่ือส่งเสริมการน าเทคโนโลยี (ICT) สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21   
2.2.4. เพ่ือเผยแพร่เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยการจัดท าสรุป

สรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ในรอบ 2 ปี ในรูปแบบเอกสาร  และ ทางเว็บไซด์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 : www.nb2.go.th 

2.3 เป้าหมาย 
 โรงเรียนทุกโรงในสังกัด  จ านวน  102  โรงเรียน    

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

 1) ครูได้ทบทวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs) 
2) ครูมีความชัดเจนในการจัดการเรียนรู้โครงงานนวัตกรรมเพ่ือชุมชนได้   
3) ครูมีทางเลือกในการน าเทคโนโลยี (ICT) มาใช้เป็นสื่อในห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ

ที่หลากหลาย  
4) โรงเรียนในโครงการฯได้สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในรอบ 2 ปี 

 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs) 
2) ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต   
3) ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี (ICT) ในรูปแบบการสอนออนไลน์ (On line) และรูปแบบการน า

เทคโนโลยี (ICT) มาเป็นสื่อการเรียนรู้ 
4) โรงเรียนในโครงการฯได้เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ในระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษาและทางเว็บไซด์ www.nb2.go.th 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 
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1) ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs) ตามบริบท 
2) ทุกโรงเรียนมีต้นแบบห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ที่ขับเคลื่อนโดยใช้โครงงานนวัตกรรมเพ่ือ

ชุมชน   
3) ครูทุกคนน าเทคโนโลยี (ICT) มาใช้ในห้องเรียนในด้วยแบบที่หลากหลาย 
4) ทุกโรงเรียนมีสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในรอบ 2 ปี 
2.5.2  เชิงคุณภาพ 

1) ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs) 
2) ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต   
3) ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี (ICT) ที่เหมาะสมกับห้องเรียน 
4) ครูน าผลการสรุปโครงการมาก าหนดแนวทางต่อยอดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 (3Rs x 8Cs) ในปีต่อไป 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs) 
        2.6.2 มีสรุปผลการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในรอบ 2 ปี 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ครูทุกคนในโรงเรียนในโครงการฯ รวม  22  โรงเรียน 
2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  36,580  บาท (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประชุม
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานในปี 2565 และ
ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

    

ค่าอาหารกลางวัน (27คน x 80บาท x 1วัน)     2,160  2,160 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (27คน x 30บาท x 2
มื้อ) 

 1,620  1,620 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม     
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลโครงการฯ ใน
รอบ 2 ปี             

    

ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80บาท x 3วัน)  2,400  2,400 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 30 บาท x 6  1,800  1,800 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

มื้อ)  
ค่าเอกสารส่งโรงพิมพ์ (110 เล่ม x 260 บาท)   28,600 28,600 
รวมทั้งสิ้น  7,980 28,600 36,580 
 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินงานในปี 2565 และ
ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 3,780   3,780 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม      

กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการ
สรุปผลโครงการฯ ในรอบ 2 ปี             

   32,800 32,800 

รวม  3,780  32,800 36,580 

4.  โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ - นามสกุล. นางณิชาภัทร  เหตุเกษ และนางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือ  
โทรศัพท์ 088-5533705    E-mail : nichapat7505@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับท่ี 2) เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๔๒ 

 

สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาของประเทศไทย  พบประเด็นปัญหาส าคัญเรื่องหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน และการวัดประเมินผล  ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรในปัจจุบัน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ที่ก าหนดให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีตัวชี้วัดจ านวนมากนั้น ท าให้เกิดปัญหาแก่ครูและผู้เรียน ครูจ าเป็นต้องเร่ง
สอนท าให้ผู้เรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน หรือแม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการให้เนื้อหา
ความรู้เป็นหลัก ส่งผลให้การสอนของครูยังไม่ได้มาตรฐานและตัวชี้วัดที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ
เกิดสมรรถนะที่ต้องการได้  รวมทั้งการวัดผลประเมินผล ที่ใช้เครื่องมือและมาตรฐานเดียวกัน จึงไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมตามสมรรถนะ ตามธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียน 

ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรนั้น โดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาได้น าประเด็นเรื่อง
ความต้องการของสังคม ประเทศ และโลกในยุคปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ 
ด้านมาพิจารณาในการก าหนดสมรรถนะหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตรอบด้าน  และส่งผลให้เด็กไทยในปัจจุบันต้องการความรู้ ทักษะ และสมรรถนะชุดใหม่ที่แตกต่างไปจาก
เดิม  ซึ่งการศึกษาจะต้องมีบทบาทในการตอบสนองความต้องการดังกล่าวรวมไปถึงการตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรจึงอยู่ในระหว่างด าเนินการ 
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นไปในแนวหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งคาดว่ากระทรวงศึกษาธิการจะ
ประกาศใช้และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการประชุมปฏิบัติ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.2.2 เพ่ือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.2.3 เพ่ือน าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่ห้องเรียน 

2.3 เป้าหมาย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 102 คน ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัด 102 คน รวม  204 คน 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

ครูผู้สอนน าความรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

 2.5.1 เชิงปริมาณ 
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 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  และพร้อมใช้
ในปีการศึกษา 2565 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 

1) หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
2) ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้นไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

กับห้องเรียน 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 102 คน ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัด 102 คน รวม  204 คน 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  มกราคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ    73,700  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมเตรียมวิทยากร     
ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)  1,600  1,600 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30บาท x 4 มื้อ)  1,200  1,200 
ค่าพาหนะวิทยากร (8 คน x 200 บาท x 2 วัน) 3,200   3,200 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

    

ค่าอาหารกลางวัน (115คน x 80บาท x 2มื้อ)  18,400  18,400 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (115คน x 30บาท x 4 
มื้อ) 

 13,800  13,800 

ค่าพาหนะวิทยากร (8คน x 200บาท x 2วัน) 3,200   3,200 
ค่าสมมนาคุณวิทยากร (8คน x 1,600บาท) 12,800   12,800 
ค่าเอกสารประกอบการประชุม   19,500 19,500 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การน าไปใช้     
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน     
รวมทั้งหมด 19,200 35,000 19,500 73,700 
 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๔๔ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที ่1 ประชุมเตรียมวิทยากร     6,000   6,000 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 67,700   67,700 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การน าไปใช้ 

     

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน      

รวม  73,700   73,700 
 

 

5.  โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ชื่อ – นามสกุล นางณิชาภัทร  เหตุเกษ และ นางสาวไพพยอม  พิมพ์พาเรือ   
โทรศัพท์ 088-5533705  โทรสาร 042-359563  E-mail : nichapat7505@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  เป้าหมาย  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มิติการขับเคลื่อน ด้านคุณภาพ 
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น Active learning ร่วมกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสมกับความเป็น ไทยและมีสุขภาวะที่ดีตามช่วงวัย 
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวทางการด าเนินการด้านประสิทธิภาพ ข้อ 3 พัฒนาการบวก ลบ คูณ หาร 
จ านวนเต็ม 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
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น าไปใช้ในชีวิต ประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ด ารงชีพของสังคมโดยรวม  ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจั ดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ครูจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ความรู้  ความสามารถ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากลมีทักษะในการคิดมีทักษะในด้านเทคโนโลยีมี
ความคิดสร้างสรรค์  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการคิดที่จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นด้วย  

การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการพัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นครูมืออาชีพโดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้
บรรลุผลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงจึงมุ่งไปที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูต้องสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
กล่าวคือ ครูเป็นผู้การเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการจัดการเรียนรู้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ขึ้น  

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์น าเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปพัฒนาทักษะการ

บวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็มให้กับผู้เรียน 
2.2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์น าเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปพัฒนาการฝึก

ทักษะการคิดเลขเร็วให้กับผู้เรียน 

2.3 เป้าหมาย 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัด จ านวน 102 คน  

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)  
ส าหรับไปพัฒนา ฝึกทักษะการคิดเลขเร็วให้กับผู้เรียน 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ครูสามารถน าเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ได้อย่างหลากหลาย และเพ่ิมทักษะการคิดเลขเร็วให้กับผู้เรียน 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
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2.5.1 เชิงปริมาณ  
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสังกัดทุกคนสามารถน าเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไป

พัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็มและทักษะการคิดเลขเร็วให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5.2 เชิงคุณภาพ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสังกัดจ านวน 102 คน สามารถน าเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-
Math) ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ สามารถน าเทคนิคเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ไปใช้ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะ

วิเคราะห์ และทักษะคิดเลขเร็ว  

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัด 102 โรง  

2.8 ระยะเวลา  มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ จ านวน  66,200 บาท   

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการวิทยากรจัดอบรม      
A-Math       
ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)  800  800 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 2 
มื้อ) 

 600  600 

ค่าพาหนะวิทยากร (8 คน x 200 บาท x 1 วัน) 1,600    
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการ                    
คณิตศาสตร์ (A-Math)   

    

ค่าอาหารกลางวัน (110คน x 80บาท x 2มื้อ)  17,600  17,600 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (110 คน x 30 บาท x 4  
มื้อ) 

 13,200  13,200 

ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 600 บาท x 11 ชม.) 13,200   13,200 
ค่าสมนาคุณวิทยากร (6 คน x 1,000 บาท) 6,000   6,000 
ค่าพาหนะวิทยากร (8 คน x 200 บาท x 2 วัน) 3,200   3,200 
ค่าวัสดุ   10,000 10,000 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การน าไปใช้     
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน     
รวมทั้งสิ้น 24,000 32,200 10,000 66,200 
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2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกาวิทยากร 
จัดอบรม A-Math   

 3,000   3,000 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) 

 63,200   63,200 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
การน าไปใช้ 

     

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน      

รวม  66,200   66,200 
 
๖.  โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่อาชีพและการมีงานท า           

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายอดิศร  โคตรนรินทร์  โทรศัพท์ 081-3802023 โทรสาร 042-359563   
E-mail: adikho0407@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับท่ี 2) เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายรัฐบาล  ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และมติ 
ครม. แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
นโยบายสพฐ. ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานท า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ของนักเรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้
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สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน สู่โลกอาชีพและการมีงานท า  ตลอดจนครูมีความรู้ความเข้าใจในการใน
การจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและแนะแนว ทั้งด้านการเรียนและด้านอาชีพ  นอกจากนี้โรงเรียนสามารถ
จัดหลักสูตรได้สนองความสนใจและส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ได้ตามความสามารถและตามความ
ต้องการของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงจัดท า
โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานท าขึ้น 
2.2 วัตถุประสงค์ 

 2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ 
งานอาชีพ ตามมาตรฐานหลักสูตร  

 2.2.2 เพ่ือส่งเสริมความรู้การแนะแนวอาชีพให้กับบุคลากรในสังกัด  
2.2.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ และมีค่านิยม เจตคติที่ดีต่อการเรียน  

สายอาชีพ 
2.2.4 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพ่ือการมีงานท าระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 2.3.2 นักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด  

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา มีการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและการ
แนะแนวอาชีพที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่างยั่งยืน  

2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ได้ข้อมูลของตนอย่างรอบด้าน เพื่อการประเมิน
ตนเอง สู่การวางแผนและตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางการศึกษาเพ่ือการมีงานท าได้อย่างเหมาะสม 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพ และการ

แนะแนวอาชีพในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่างยั่งยืน 
2) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และมีค่านิยม เจตคติที่ดีต่อการเรียน  

สายอาชีพ สามารถต่อยอดพัฒนาตนเองเพ่ือการเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้ 
2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

 2.5.1 เชิงปริมาณ 
1) ครูผู้สอนประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและการแนะแนวอาชีพส าหรับ จ านวน 45 คน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
2) นักเรียนประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จ านวน 

50 คน คน 3 รุ่น รุ่นละ 1 วนั 
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3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 40 คน เวลา 2 วัน 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ งานอาชีพ และการ

แนะแนวอาชีพในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่างยั่งยืน 
2) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และมีค่านิยม เจตคติที่ดีต่อการเรียน สายอาชีพ 

สามารถตอ่ยอดพัฒนาตนเองเพ่ือการเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้ 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และการแนะ 
แนวอาชีพในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และด าเนินการอย่างยั่งยืน 

2.6.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประกอบการอาชีพและ 
ทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ และมีค่านิยม เจตคติท่ีดีต่อการเรียน  สายอาชีพ สามารถต่อยอดพัฒนาตนเองเพ่ือ
การเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้ 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
2.7.2 ครู ผู้บริหาร นักเรียน 
2.7.3 ผู้ปกครองชุมชน สังคม 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการจ านวน 59,000 บาทเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ (ถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุก

รายการ) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้สู่
อาชีพและการมีงานท า          

    

ค่าอาหาร (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
แนวอาชีพส าหรับครูผู้สอน (3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 
จ านวน 45 คน) 

    

ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 80 บาท x 3 วัน)  8,000  8,000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)  6,000  6,000 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ส าหรับนักเรียน  (3 รุ่น รุ่น
ละ 1 วัน จ านวน  50 คน) 

    

ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 3 วัน)  5,920  5,920 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50คน x 30บาท x 6
มื้อ) 

 4,440  4,440 

ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (3คน x 600บาท x 6 ชม.) 7,200   7,200 
ค่าพัสดุ   15,000 15,000 
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อน
นโยบายเส้นทางการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และการ
ประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงงานและกิจกรรมทักษะ
อาชีพ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    

ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 80บาท x 1วัน)  2,400  2,400 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 30บาท x 2
มื้อ) 

 1,800  1,800 

5. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน     
ค่าอาหาร (15 คน x 80 บาท x1 วัน)  2,400  2,400 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15คน x 30บาท x 2
มื้อ) 

 1,800  1,800 

รวมทั้งสิ้น 7,200 36,960 15,000 59,160 
 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าหลักสูตรการอบรมการจัดการ
เรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานท า     

4,200    4,200 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การ งานอาชีพและการแนะแนว
อาชีพส าหรับครูผู้สอน 

 14,000   14,000 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการ   32,560  32,560 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ส าหรับนักเรียน 
4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษา
เพ่ือการมีงานท า และการประกวด
แข่งขันกิจกรรมโครงงานและกิจกรรม
ทักษะอาชีพ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   4,200 4,200 

5. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน    4,200 4,200 
รวม 4,200 14,000 32,560 8,400 59,160 

 
7.  โครงการ  พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาด้วย
โปรแกรม Scratch 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายเจียมพล บุญประคม  โทรศัพท์  089-5761014 
E-mail : jiampol@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้ารการศึกษา (แผนระดับท่ี 2) เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการ
พลิกโฮมด้วยระบบดิจิทัล 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1   หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการจัดท า
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพ่ิมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในเรื่องการ
ออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ “Coding & Computing 
Science” เป็นการจัดการเรียนรู้ 
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ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เน้น
กระบวนการคิด การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ มีสื่อทั้งแบบที่
เป็นสื่อ Online และแบบ Offline (Unplug) รวมถึงนวัตกรรมผ่านการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามการ
จัดการเรียนรู้ แบบ STEM Education ที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนในแบบ Active Learning 
เป็นการเรียนรู้ ที่เน้นให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้สื่อการเรียนรู้ในรูปที่
สามารถสร้างสรรค์ได้ หลากหลายรูปแบบ มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ไปพร้อม ๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็ก ได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยการ
น าความรู้ต่างๆ ในหลายๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และน ามาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ชี้ให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือการน าไปสร้างเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
  ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ “Coding และComputing 
Science” จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ เพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้ไข
ปัญหาด้วยโปรแกรม Scratch    

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ 
ค านวณ “Coding & Computing Science” ให้ครูผู้สอนมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
ค านวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนในสังกัดให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงค านวณ  
Computational Thinking) เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผล
อย่างเป็นขั้นตอน 

2.2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 
3 

2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 2.3.2 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธีการจัด 

การเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ “Coding & Computing Science” มีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการค านวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดเชิงค านวณ  
(Computational Thinking) เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผล 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
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 2.5.1 เชิงปริมาณ 
1) ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ

สามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ (Coding & Computing Science) ได้ 
2) นักเรียนชั้น ป.1- 6 และ ม.1-3 ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาการ

ค านวณ ทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม Scratch 
2.5.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณในสังกัดสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2) นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
วิทยาศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 3 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด วชิาวิทยาการค านวณ “Coding & Computing Science” มีความพร้อม และจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการค านวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.2 ครูผู้สอนในสังกัดสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงค านวณ  
(Computational Thinking) เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผล
อย่างเป็นขั้นตอน 

2.6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงขึ้น 
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 
 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 19,700 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา
ด้วยโปรแกรม Scratch (อบรมผ่านระบบ zoom) 

    

1. ประชุมเตรียมการพัฒนาครูด้านการจัด การเรียนรู้ 
วิทยาการค านวณ เพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา
ด้วยโปรแกรม Scratch 
ค่าอาหารกลางวัน (10คน x 80บาท x 2มื้อ) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10คน x30บาทx 4 มื้อ) 

  
 
 

800 
600 

  
 
 

800 
600 

2. ด้านการจัด การเรียนรู้วิทยาการค านวณ เพื่อ 
ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรม Scratch 
(2 รุ่น, รุ่นประถมปลาย, รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น) 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
ค่าอาหารกลางวัน (15คน x 80บาท x 4 มื้อ) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x 8มื้อ) 
ค่าสัมมนาคุณวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 12 
ชั่วโมง) 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

7,200 

2,400 
1,800 

 

 
 
 

6,900 

2,400 
1,800 
7,200 
6,900 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
(ใช้กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ zoom)  
จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ 

    

กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานการด าเนินโครงการ     
รวมทั้งสิ้น 7,200 5,600 6,900 19,700 

 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่  
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (อบรมผ่านระบบ zoom) 

 
 
 

19,700   19,700 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
(ใช้กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ
zoom)  
- จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ 

     

กิจกรรมที่ 3 สรุป รายงานการด าเนิน
โครงการ 

     

รวม  19,700   19,700 
       
8.  โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายอดิศร  โคตรนรินทร์  โทรศัพท์  081-3802023 
โทรสาร.................................................................................  E-mail : adikho@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายสพฐ. ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมี
เครือข่าย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มายกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของครูอย่างครบถ้วน 
เป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่าง และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ
ประชาชน และเป็นการด าเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนา
การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดข้ึน อย่างรวดเร็ว  จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา  ที่จะน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร้าง ความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ด าเนินงานเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จาก
การลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนเพ่ือที่จะ
พัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า 
  ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงด าเนินการ
โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
(DLTV)  ในฐานะครูปลายทาง 
 2.2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งทางด้านอุปกรณ์ในโครงการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV)         
 2.2.3 เพ่ือสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 

2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จ านวน 45 โรงเรียน  
 2.3.2 ครูในโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จ านวน 45 โรงเรียน
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2) ครูในโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จ านวน 45 โรงเรียน 
2) ครูในโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จ านวน 45 คน 

 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จ านวน 45 โรงเรียน มี 

ความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 2) ครูในโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สามารถจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในฐานะครูปลายทาง 
 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีความพร้อมในการจัดการ 

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได ้
 2.6.2 ครูในโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สามารถจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในฐานะครูปลายทาง  
 2.6.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 
 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
  2.7.2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1 มกราคม พ.ศ. 2565 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 49,200 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ประกวด Best Practices ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

    

1.1 ประชุมคณะกรรมการประกวด Best Practice 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    

ค่าอาหารกลางวัน (15คน x 80บาท x 1 มื้อ)  1,200  1,200 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15คน x 30บาท x 2
มื้อ) 

 900  900 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.2 ประกวด Best Practice ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

    

ค่าอาหารกลางวัน (20คน x 80บาท x 1มื้อ)  1,600  1,600 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20คน x 30บาท x 2
มื้อ) 

 1,200  1,200 

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (10 คน x 500 บาท x 1 
วัน) 

5,000   5,000 

ค่าตอบแทน (เงินรางวัล) ส าหรับผู้ชนะการประกวด 
Best Practice ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (3 รางวัล 
รางวัลที่ 1 5,000 บาท รางวัลที่ 2 3,000 บาท, 
รางวัลที่ 3 2,000 บาท) 

10,000   10,000 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในฐานะครูปลายทาง 

    

2.1ประชุมเตรียมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียน
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 
2.2 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ในฐานะครูปลายทาง 

    

ค่าอาหารกลางวัน (50คน x 80บาท x 2มื้อ)  8,000  8,000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 30 บาท x 4 มื้อ)  6,000  6,000 
ค่าวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 10 ชั่วโมง) 9,000   9,000 
ค่าวัสดุอุปกรณ์   4,200 4,300 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
(ใช้กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ zoom)  
จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ 

    

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานการด าเนินโครงการ     
รวมทั้งสิ้น 24,000 21,000 4,200 49,200 

 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่  
4/2564 

กิจกรรมที ่1 ประกวด Best Practices 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

19,900   19,900 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่  
4/2564 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน
ฐานะครูปลายทาง 

 29,300   29,300 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
(ใช้กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ
zoom)  
จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

     

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานการด าเนิน
โครงการ 

     

รวม  49,200   49,200 
 

9.  โครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับ
ปฐมวัย 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล ปาริชาติ  ปิติพัฒน์  โทรศัพท์ 090-8356516 
E-mail : parichart@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนระดับท่ี 2) เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้านโอกาส 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ (Computer Science) โดย
ฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับอนุบาล เพ่ือสร้างนักวิจัยใหม่
และนวัตกรของประเทศในอนาคต และปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความส าคัญต่อการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณ (Computing Science) ซึ่งประกอบด้วย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
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  ส าหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ในระดับอนุบาล มีจุดเน้น 2 
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การใช้การคิดเชิงค านวณ (Computational thinking) เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหา/งานย่อย (Decomposition) การ
พิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา (Pattern recognition) การพิจารณาสาระส าคัญของปัญหา 
(Abstraction) และการออกแบบอัลกอริทีม (Algorithms) และส่วนที่ 2 การเขียนโปรแกรม (Programing) 
โดยเน้นการเขียนโค้ด (Coding) แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ใน
ระดับอนุบาลไว้ 3 ประการ คือ (1) แก้ปัญหาอย่างง่ายได้ (2) แสดงล าดับขั้นตอนการท างาน โดยใช้ภาพ 
และ/หรือสัญลักษณ์ และ (3) เขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้สื่อแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านการเล่น โดยก าหนดการ
จัดประสบกรณ์การเรียนรู้ให้เด็กอนุบาลเรียนรู้ทักษะและแนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญผ่านกิจกรรมการลงมือ
กระท า (Active Learning) การเล่น (Play) และกิจกรรมบูรณาการภาษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
โดยเฉพาะการปูพ้ืนฐานแนวคิดและทักษะเกี่ยวกับ แบบรูป การแก้ปัญหา การใช้ตัวแทน และการเรียงล าดับ
ของสิ่งต่างๆ  ในการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนอนุบาล การก าหนดประสบการณ์การเรียน
การสอนวิทยาการค านวณ (Computing Science) ในระดับอนุบาล เช่น การรู้เงื่อนไขและกติกาของเกมที่เล่น 
การแก้ปัญหาอย่างง่ายจาก 
การลองผิดลองถูก การเล่าเรื่อง การท าความเข้าใจล าดับขั้นตอนตลอดจนมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณใน
เรื่อง 
ที่เหมาะสมกับวัยในระดับอนุบาล การปฏิบัติตนเมื่อพบคนแปลกหน้า การดูแลสิ่งของของตนเองและส่วนรวม  
เป็นต้น โดยการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ (Computing Science) ในระดับอนุบาล ไม่ใช่ 
การเขียนค าสั่งคอมพิวเตอร์ แต่เป็นเรื่องการสร้างกระบวนการคิดให้กับเด็กอนุบาล ถือเป็นทักษะที่ต้องเร่ง
สร้างให้กับคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงคนรุ่นเก่าก็ต้องใช้ทักษะนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่เด็กทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลควรได้รับการปลูกฝั่ง เพ่ือ
เป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะน าประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ต่อไป 
  ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงด าเนินการ
โครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับปฐมวัย 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือให้ครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 2.2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัย 
 2.2.3 เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดเชิงค านวณ  
 

2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 ครูปฐมวัย ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

วิทยาการค านวณ ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 2.3.2 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 เมื่อได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณมีศักยภาพ 
เหมาะสมและเป็นไปตามวัย   



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๖๐ 

 

 2.3.3 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 มีทักษะการคิดเชิงค านวณ เมื่อได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาการค านวณ 
 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
วิทยาการค านวณ ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) เด็กปฐมวัยพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
2) เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดเชิงค านวณ เมื่อได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการ

ค านวณ 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูปฐมวัย  ร้อยละ 80 
2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  ร้อยละ 80 

 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) ครูปฐมวัยมีศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ ที่เชื่อมโยงกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2) เด็กปฐมวัยพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
3) เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดเชิงค านวณ  

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูปฐมวัยมีศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ ที่เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 2.6.2 เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
 2.6.3 มีทักษะการคิดเชิงค านวณ เมื่อได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ครูปฐมวัย จ านวน 100 คน 
 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปีงบประมาณ 2565 
 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 32,400 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ  
- ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 

  
 

800 
600 

  
 

800 
600 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย รวม 
2.พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ (2 รุ่นละ 2 วัน/รุ่นละ 50 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 30 บาท x 4 มื้อ 
- ค่าวิทยากร 3 คน x 300 บาท x 10 ชั่วโมง 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 

9,000 

 
 

8,000 
6,000 

 

 
 
 
 
 

8,000 

 
 

8,000 
6,000 
9,000 
8,000 

3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ (ใช้กระบวนการนิเทศออนไลน์ 
ผ่านระบบ zoom)  
- จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ 

    

4.สรุป รายงานการด าเนินโครงการ     
รวมทั้งสิ้น 9,000 15,400 8,000 32,40

0 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่  
4/2564 

1. ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาการค านวณ 

 
 
 

1,400   1,400 

2.การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ 

 31,000 
 

  31,00
0 

 
3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ใช้
กระบวนการนิเทศ ผ่านระบบออนไลน์)  

     

4. สรุป รายงานการด าเนินโครงการ      
รวม  32,400   32,40

0 
 
10.  โครงการ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นายเจียมพล บุญประคม  โทรศัพท์  0895761014 
E-mail jiampol@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
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             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ ................................................................. 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………..…………….... 
แผนงาน ............................................................................................................................. ........................... 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้าน..................................................................................................................  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ .......................................................... ...................................................... 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชน 
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การศึกษาของประเทศไทยเกิดการปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ก้าวทันต่อความต้องการในการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย การเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
(Online Learning) จึงได้เข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกระแส
โลกาภิวัฒน์ และการศึกษาแบบไร้พรมแดน รวมทั้งการขยายโอกาสให้กับผู้เรียนเลือกเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก และเป็นพลเมืองที่สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ    
  การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นวิธีการถ่ายทอดเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ การใช้สื่อหลายๆประเภท 
(Multimedia) ร่วมกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลายหลาย ทันสมัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ตามความ
ต้องการ  
ซึ่งการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีความจ าเป็นมากในปัจจุบัน เนื่องจากการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียน
จ าเป็นต้องมีทักษะทางด้านการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต' รวมทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Coronavirus Disease 2019-COVID-19) โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข ท าให้สถาบันการศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
  หนึ่งในมาตรการเพ่ือการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน  
ด้านสาธารณสุขนั้น ได้แก่ วิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นการเว้นระยะห่างในการท า 
กิจกรรมต่างๆ ระหว่างบุคคล ท าให้เกิดกระแสของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการท างานและการศึกษาจ านวนมาก 
โดยในส่วนของการศึกษามีการปรับเป็นรูปแบบการสอนออนไลน์ ' เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
  ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงด าเนินการ
โครงการ ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  เพ่ือปรับบทบาทการสอนตาม
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เข้าสู่ระบบการสอนห้องเรียนออนไลน์
ในประเด็นองค์ประกอบ รูปแบบ และการประยุกต์ใช้การเรียน การสอนแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับผู้สอน และพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ต่อไป 
2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
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 2.2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ด้วย Google Site 
 2.2.3 เพ่ือพัฒนาครูด้านการสร้างสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการพัฒนางาน   

2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 ครู ร้อยละ 80 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

2.3.2 บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถใช้ Google Site ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
(KM) 

2.3.3 ครู ร้อยละ 80 มีทักษะด้านการสร้างสื่อวีดิทัศน์ เพ่ือการพัฒนางาน 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

 1) ครู  ร้อยละ 80 
2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ร้อยละ 80 

 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 2.6.2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ครู จ านวน 150 คน 

 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปีงบประมาณ 2565 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 33,200 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีใน     
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อบรมผ่านระบบ 
zoom) 
1.1 ประชุมเตรียมการพัฒนาครูส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

    

ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ  1,200  1,200 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x30 บาทx 2 
มื้อ 

 900  900 

1.2 พัฒนาครูส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

    

ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 2 มื้อ  2,400  2,400 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนx30 บาท x 4 
มื้อ 

 1,800  1,800 

ค่าวิทยากร 3 คน x 600 บาท x 40 ชั่วโมง 7,200   7,200 
ค่าวัสดุอุปกรณ์   6,200 6,200 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านการสร้างสื่อวีดิทัศน์ เพ่ือ
การพัฒนางาน (อบรมผ่านระบบ zoom) 

    

2.1ประชุมเตรียมการพัฒนาครูด้านการสร้างสื่อวีดิ
ทัศน์ เพ่ือการพัฒนางาน 

    

ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 1 มื้อ  1,200  1,200 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x30 บาทx 2 
มื้อ 

 900  900 

2.2พัฒนาครูด้านการสร้างสื่อวีดิทัศน์ เพ่ือการพัฒนา
งาน 

    

ค่าอาหารกลางวัน 15 คน x 80 บาท x 2 มื้อ  2,400  6,400 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนx30 บาท x 4 
มื้อ 

 1,800  4,800 

ค่าวิทยากร 3 คน x 300 บาท x 10 ชั่วโมง 7,200   7,200 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ใช้
กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ zoom) จัดท า
คู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ 

    

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานการด าเนินโครงการ     
รวมทั้งสิ้น 14,400 12,600 6,200 33,200 

 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
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(กิจกรรม) ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่  
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(อบรมผ่านระบบ zoom) 

 
 
 

19,700   19,70
0 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านการสร้างสื่อวีดิ
ทัศน์ เพ่ือการพัฒนางาน 

 13,500   13,50
0 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
(ใช้กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ
zoom)  
- จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ 

     

กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานการด าเนินโครงการ      
รวม  33,200   33,20

0 
 
11.  โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวพีรญา วาดวงศ์   โทรศัพท์ 061-1583965 
โทรสาร    E-mail : peerayanb@esdc.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561-
2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้าน โอกาส 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่แสดง
เจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น  โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิ
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
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พ.ศ. 2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้กับ
เด็กและเยาวชนพิการ จ าเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบ “การจัดการเรียนรวม” เพ่ือให้เด็กได้รับการคัดกรองด้วย
ความเที่ยงตรง และเป็นธรรม และเปิดโอกาส และช่วยเหลือคนพิการ  ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  
2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถด้านการคัดกรองเด็ก
พิการเรียนรวมในโรงเรียน 

2.2.2 เรียนรู้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลในรูปแบบที่เหมาะสม 
2.2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน า (Coaching) การด าเนินงานจัดการเรียนรวมและประเมิน

มาตรฐานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวม 
2.3 เป้าหมาย 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) ครูที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการคัดกรองเด็กพิการ มีความรู้และความเข้าใจการคัดกรอง

เด็กพิการเรียนรวม 
2) โรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินงานคัดกรองเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนได้ 
3) นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูที่เข้ารบการอบรมหลักสูตรการคัดกรองเด็กพิการมีความรู้ความสามารถด้านการคัดกรอง
เด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียน 

2) โรงเรียนด าเนินงานคัดกรองเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียน 
 2.5.2  เชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนพิการเรียนรวม ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลในรูปแบบที่เหมาะสม 

2) ครูได้รับนิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน า (Coaching) การด าเนินงานจัดการเรียนรวมและ
ประเมินมาตรฐานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวม 
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.6.1 ครูที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถด้านการคัดกรองเด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียน 
2.6.2 นักเรียนพิการเรียนรวม ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้

อย่าง 
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลในรูปแบบที่เหมาะสม 
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2.6.3 ครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรวมได้รับการนิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน า (Coaching) การ 
ด าเนินงานจัดการเรียนรวมและประเมินมาตรฐานการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรวม 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนในสังกัด 

  2.7.2 นักเรียนพิการเรียนรวมในสังกัด 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ พฤศจิกายน  2564  -  กันยายน  2565 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  68,160    บาท 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่1 อบรมครูหลักสูตรการคัดกรองบุคลากร
ทางการศึกษา 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60คน x 30บาท x 6
มื้อ  

 10,800  10,800 

ค่าอาหารกลางวัน (60คน x 80บาท x 3 มื้อ)  14,400  14,400 
ค่าชดเชยน้ ามัน (70 กม. x 4 บาท) 280   280 
ค่าสมนาคุณวิทยากร (1คน x 25ชม. x 600บาท) 15,000   15,000 
ค่าวัสดุ   2,000 2,000 
กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการจัดท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลและการรายงานผลในระบบ SET 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50คน x 30บาท x 2
มื้อ x 2รุ่น) 

 6,000  6,000 

ค่าอาหารกลางวัน  (50คน x 80บาท x 1มื้อ x 2
รุ่น) 

 8,000  8,000 

ค่าชดเชยน้ ามัน (70 กม. x 4 บาท x 2 รุ่น) 560   560 
ค่าสมนาคุณวิทยากร (1คน x 8ชม. x 600บาท x 2 
รุ่น) 

9,600   9,600 

ค่าวัสดุ   2,000 2,000 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผล         
กิจกรรมที ่4 รายงานผลการด าเนินงาน         
รวมทั้งสิ้น 25,440 39,200 4,000 68,160 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
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(กิจกรรม) ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่1.อบรมครูหลักสูตรการ
คัดกรองบุคลากรทางการศึกษา 

42,480    42,480 

กิจกรรมที่  2อบรมปฏิบัติ การ
จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
และการรายงานผลในระบบ SET 

 26,160   26,160 

กิ จ ก ร ร ม ที่  3 กิ จ ก ร ร ม นิ เ ท ศ 
ติดตามและประเมินผล 

     

กิจกรรมที่  4  รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

     

รวม 42,480 26,160   68,160 

 
๑๒.  โครงการ การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์  
  

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวเตือนใจ  แสนนา และนางสาวกฤตยา  ตระกูลวงศ์  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  โทรศัพท์ 081-9541820 
โทรสาร 042-359563............  E-mail……Took.fm1820@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนงาน  แผนงานพื้นฐานพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
  ข้อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรสมรรถะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดี
จิทัลมีการพัฒนาคนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญาณความเป็นครู     
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบัน   โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 บางโรงเรียน
ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น  ครูไม่สามารถจัดท าหรือจัดหาข้อทดสอบที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ได้  เพราะครูในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีต้องจัดการเรียนการสอนในหลายระดับชั้นและหลายสาระการเรียนรู้  ซึ่ง
เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาใช้กับนักเรียนส่วนใหญ่จึงขาดคุณภาพและไม่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ จะสังเกตได้ว่าผล
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเรียน  โรงเรียนนักเรียนจะได้ผลการประเมินที่สูง  ไม่สอดคล้องกับ
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ผลการทดสอบในระดับชาติ (NT O-NET) ที่พบว่านักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ า  เนื่องจากเครื่องมือมี
คุณภาพและความตรงที่ต่างกัน  ครูทดสอบเฉพาะเรื่องที่ครูสอน  ไม่ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้   ทั้งยัง ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ On-Site, On-Air, On-Demand, 
Online และ On-Hand ท าให้การการวัดและประเมินผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนั้นไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้  
  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ได้ค านึงถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้น า
ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับระบบงานการบริหารงานวิชาการในด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน
การสอนด้วยการพัฒนาระบบ“คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์” เพ่ือให้การจัดท าข้อสอบเป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการให้บริหารแก่ครูผู้สอนในการจัดเตรียมข้อสอบและพัฒนาให้ครูผู้สอนสามารถสร้าง
แบบทดสอบ Online ได้เพ่ือใช้ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน   
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังข้อสอบ  

1) เ พ่ือพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ในการจัดเก็บข้อสอบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมใช้งาน 

2) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์   และ
น าผลการสอบของนักเรียนไปปรับปรุงการสอนของตน 

2.2.2  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 
2) เพ่ือพัฒนาทักษะในการสร้างแบบทดสอบ Online ให้ครูผู้สอนสามารถสร้างและออกแบบ

การวัดผลประเมินผลทางการศึกษาได้ 
2.3 เป้าหมาย    

2.3.1 เชิงปริมาณ  
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีคลังข้อสอบและระบบการ 

สอบออนไลน์ที่เป็นมาตรฐาน 
2) ครูผู้สอนสามารถสร้างและออกแบบ  แบบทดสอบ Online ได ้

2.3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู้สอนมีระบบระบบคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน  
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีระบบคลังข้อสอบและ

ระบบ 
การสอบออนไลน์ที่มีคุณภาพ   

3) ครูผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบ Online ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด อย่างมีคุณภาพ 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
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4.1.1 ผลผลิต (Output)  
1) สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 มีเว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์  
2) ครูผู้สอน สามารถใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ และน าผลการสอบของ

นักเรียนไปปรับปรุงการสอน 
3) ครูผู้สอนสร้างแบบทดสอบ Online ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)   
1) เว็บไซต์คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ มีข้อสอบที่ได้มาตรฐาน พร้อมใช้งาน 
2) ครูผู้สอนทุกโรงเรียนสามารถน าข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดไปใช้ในการวัดและประเมินผล 

คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ครูผู้สอนสร้างแบบทดสอบ Online ได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด น าไปใช้ในการวัดและ 

ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) ได้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์   ส าหรับครูผู้สอน 
2) ครูผู้สอน ทั้ง 102 โรงเรียน ในสังกัด สามารถน าข้อสอบตามตัวชี้วัดไปใช้ในการวัดผล

ประเมิน 
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ครูผู้สอน จ านวน 33 โรงเรียน (ขยายโอกาส) สามารถสร้างข้อสอบ Online ได ้
2.5.2 เชิงคุณภาพ 

1) ได้คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์  ส าหรับครู ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

2) ครูผู้สอนสามารถใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ และน าผลการสอบของ 
นักเรียนไปปรับปรุงการสอนของตน 

3) ครูผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบ Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าไปวัด 
และประเมินผลนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 

 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 มีคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ ส าหรับครู ที่มีคุณภาพ 
2.6.2 ครูผู้สอน สามารถใช้งานคลังข้อสอบและระบบการสอบ  และน าผลการสอบของนักเรียนไป

ปรับปรุงการสอน 
2.6.3 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสร้างแบบทดสอบ Online ได้และสามารถน าไปประยุกต์

กับวิชาที่สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.6.4 ครูผู้สอนมีความเข้มแข็งด้านการวัดผลประเมินผล สามารถน าผลการประเมิน ไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนได้ 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 /ผู้บริหาร/ครูผู้สอน และนักเรียน  

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  21,000 บาท (ถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  การสร้างคลังข้อสอบ 
ประชุมคณะท างาน 

    

ค่าอาหารกลางวัน  (25 คน x 80 บาท x 4 มื้อ)  8,000   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25คน x 30บาทx 8มื้อ)  6,000   
ค่าวัสดุ   1,000  
กิจกรรมที่ 2  การอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในการ
สร้างแบบทดสอบ Online 

    

ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)  2,400   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15คน x 30บาทx 4 
มื้อ) 

 1,800   

ค่าวัสดุ   1,800  
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม 
นิเทศติดตามในรูปแบบระบบ Online 

    

สรุป และรายงานผล     
รวมทั้งสิ้น  18,200 2,800 21,000 

 
9.  แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าเว็บไซต์คลัง
ข้อสอบและระบบการทดสอบ
ออนไลน์ 

15,000 - - - 15,000 

กิจกรรมที่ 2  การอบรมให้ความรู้
แก่ครูผู้สอนในการสร้าง                 
แบบทดสอบ Online 

6,000    6,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2565 

ไตรมาสที่ 
2/2565 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

- - - - - 

2. สรุป และรายงานผล - - - - - 

รวม 21,000    21,000 
 
1๓. โครงการ พัฒนาศักยภาพครปูฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive  
Function : EF) และการใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  ชื่อ – นามสกุล ปาริชาติ  ปิติพัฒน์  โทรศัพท์ 0908356516 
โทรสาร.................................................................................  E-mail : parichart@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้าน..........................................................................................................  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ ................................................................. 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………..…………….... 
แผนงาน ........................................................................................................................................................  
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้าน..................................................................................................................  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ ................................................................................................................  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาความเลื่อมล้ าได้รับโอกาสทางการศึกษาจาก พรบ.การศึกษาปฐมวัย 2560 ได้ก าหนดให้เด็กควร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย จิตใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย 
รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือไม่ให้เป็นการ
ปิดกั้นการพัฒนาสมองของเด็กตามวัยที่เหมาะสม เมื่อการศึกษาในระดับปฐมวัยเน้นแต่ด้านวิชาการท าให้ระบบการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามนั้นท าให้เด็กมีโอกาสในการเล่น รวมถึงการเรียนทักษะต่างๆที่ควร
ฝึกในช่วงปฐมวัยลดลง เช่น การฝึกกล้ามเนื้อ การปลูกฝังมารยาทและจิตส านึก หรือแม้แต่การฝึกการเข้าสังคมกับ
เพ่ือน ๆในวัยเดียวกัน จากการวิจัยพบว่า เมื่อเด็กๆเริ่มเรียนวิชาการตั้งแต่ในระดับปฐมวัยในปริมาณที่มากเกินไป 
ท าให้เกิดการปิดกั้นการพัฒนาสมองของเด็กในด้านอ่ืนๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา เพราะใน
ความจริงแล้วเด็กปฐมวัยต้องการการฝึกฝนทักษะทางการสังเกต และการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่เกิดจาก
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การได้เล่น ได้เรียนรู้ ทดลอง และลงมือท าด้วยตนเอง ที่จะเป็นการเพ่ิมความสามารถของพวกเขาเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้สมองให้พัฒนาได้อย่างเต็มความ สามารถ ที่ท าให้ เซลล์สมองสามารถแตกแขนงออกไปได้มาก 
เตรียมพร้อมส าหรับการพัฒนาของช่วงต่อไปเมื่อโตขึ้น แต่เมื่อเด็กไม่ได้รับการฝึกทักษะทางด้านนี้อย่างเต็มที่ แต่
กลับถูกจ ากัดให้เรียนแต่ด้านวิชาการ ท าให้มีแค่เซลล์สมองส่วนความ จ าเท่านั้นที่พัฒนา ในขณะที่เซลล์สมองอ่ืนๆ
ของเด็กไม่แตกแขนง และไม่ได้พัฒนาอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเหมาะสมตามวัยและเมื่อเลยวัยนี้ไปแล้ว ก็เป็นการ
ยากที่จะกลับมาพัฒนาได้อีก เพ่ือลดความเลื่อมล้ าโอกาสในการศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ควรเข้าไป
ส่งเสริมพัฒนาเด็ก ทักษะสมอง Executive Functions (EF) คือทักษะที่จะช่วยให้เด็ก “คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้เป็น 
แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอ่ืนเป็น และหาความสุขเป็น”EF ช่วยให้เด็กมีเหตุมีผล ยับยั้งชั่งใจได้ ก ากับอารมณ์และหา
ความสุขเป็น”EF ช่วยให้เด็กมีเหตุมีผล ยับยั้งชั่งใจได้ ก ากับอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้ วางแผนท างานเป็น ใจ
จดจ่อ ท าการใดไม่วอกแวก จดจ าประสบการณ์ในอดีต มาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ
คาดการณ์ผลในอนาคตได้ ช่วยให้เด็กจัดการกับงานหลาย ๆ อย่างให้ลุล่วงเรียบร้อยได้ จัดล าดับงานเป็นขั้นเป็น
ตอน ยึดเป้าหมายแล้วมุ่งมั่น พากเพียร ท าไปเป็นขั้นตอนจนส าเร็จ EFช่วยให้เด็กพัฒนาตนจากการมีชีวิตที่มีคุณค่า
แห่งคุณงามความดี บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตที่ดี น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ
และพฤติกรรมที่ดีงาม 

ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงด าเนินการ
โครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : 
EF) และการใช้เครื่องมือเพ่ือส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือให้ครูปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function :  
EF) และใช้เครื่องมือเพ่ือส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยได้ 

2.2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัย 
2.2.3 เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มี self-esteem อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีวินัย

รู้จักอดทนรอคอย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา 

2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 ครูปฐมวัย ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนา 
ทักษะสมอง (Executive Function : EF) และใช้เครื่องมือเพ่ือส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย 
 2.3.2 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 เมื่อได้รับการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF)  
มีศักยภาพเหมาะสมและเป็นไปตามวัย   

2.3.3 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 เมื่อได้รับการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ มี self-esteem อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีวินัยรู้จักอดทนรอคอย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา  

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ครูปฐมวัย   
2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  

 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ครูปฐมวัยมีศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function 
: EF) และใช้เครื่องมือเพ่ือส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย 
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 2) เด็กปฐมวัยพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
 3) เด็กปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มี self-esteem อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีวินัยรู้จักอดทน
รอคอย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา 
 

2.5   ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1  เชิงปริมาณ 

1) ครูปฐมวัย  ร้อยละ 80 
2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  ร้อยละ 80 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
 1) ครูปฐมวัยมีศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function 
: EF) และใช้เครื่องมือเพ่ือส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย 
 2) เด็กปฐมวัยพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
 3) เด็กปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มี self-esteem อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีวินัยรู้จักอดทน
รอคอย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา 
 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1) ครูปฐมวัยมีศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : 

EF) และใช้เครื่องมือเพ่ือส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย 
2.6.2) เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
2.6.3) เด็กปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มี self-esteem อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีวินัยรู้จักอดทนรอ

คอย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ครูปฐมวัย จ านวน 120 คน 

 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปีงบประมาณ 2565 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 32,400 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้าน
การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง 
(Executive Function : EF) และการใช้เครื่องมือเพ่ือ
ส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 

    

ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)  800   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10คน x 30บาท x 2 
มื้อ) 

 600   

2.พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

และการใช้เครื่องมือเพ่ือส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย
ในศตวรรษท่ี 21 (2 รุ่นละ 2 วัน/รุ่นละ 50 คน) 
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)  8,000   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(500คน x 30บาท x 4
มื้อ) 

 6,000   

ค่าวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 10 ชั่วโมง) 9,000    
ค่าวัสดุอุปกรณ์   8,000  
3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง (Executive 
Function : EF) และการใช้เครื่องมือเพ่ือส่งเสริม EF 
ของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (ใช้กระบวนการ
นิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ zoom) 

    

4.สรุป รายงานการด าเนินโครงการ     
รวมทั้งสิ้น 9,000 15,400 8,000 48,400 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่  
4/2564 

1. ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
ด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง 
(Executive Function : EF) และการใช้
เครื่องมือเพ่ือส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 

1,400   1,400 

2.การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาทักษะสมอง (Executive Function :  
EF) และการใช้เครื่องมือเพ่ือส่งเสริม EF ของเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 

 31,000 
 

  31,000 
 

3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ใช้กระบวนการ
นิเทศ ผ่านระบบออนไลน์)  

     

4. สรุป รายงานการด าเนินโครงการ      
รวม  32,400   32,400 
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1๔.  โครงการ พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถี
ชีวิตใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) ชื่อ – นามสกุล ปาริชาติ  ปิติพัฒน์  โทรศัพท์ 0908356516 
โทรสาร........................................................................... ......  E-mail : parichart@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้าน..........................................................................................................  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ ................................................................. 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………..…………….... 
แผนงาน ............................................................................................................................. ........................... 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้าน..................................................................................................................  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ .......................................................................................................... ...... 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
  สถานการณ์โลกในอนาคตมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เป็นไปอย่างรวดเร็วและ 
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังที่เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงปลายปี 2562 ทั่วโลกได้เผชิญกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึง
ภาคการศึกษาท่ีต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและ
ปลอดภัยส าหรับเด็กในหลายรูปแบบเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้แก่ การ
จัดการเรียนรู้แบบปกติในชั้นเรียน (On site) และการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 
หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ออกแบบตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
เด็กตามมาตรการและแนวทางการด าเนินการเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด -19 ของ
กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคดังกล่าวเริ่มเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ศบค. จึงได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังของโรคโควิด -19 
สถานศึกษาจึงได้เปิดการเรียนการสอนแบบ on site เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563  เป็นต้นมา  
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น าไปสู่ความปรกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) ที่ทุกคนในสังคมต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าว รวมถึงเด็กอนุบาล แต่เนื่องจากเด็กใน
ระดับอนุบาลเป็นช่วงวัยที่อาจยังไม่เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและยังไม่สามารถปฏิบัติตน เพ่ือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กอนุบาล ที่ครูผู้สอน
จะต้องจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และส่งเสริมให้
เด็กเกิดการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  รวมถึงส่งเสริมพหุปัญญาในการจัดกิจกรรมประจ าวัน จึง
เป็นเรื่องท้าทายส าหรับครูผู้สอนที่มีบทบาทส าคัญในการท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใต้ วิถีชีวิตใหม่
ครั้งนี้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายไปได้ 
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  การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือส่งเสริมพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่มีความส าคัญต่อเด็ก เนื่องจาก
เด็กมีความสามารถทางปัญญาที่หลากหลาย ธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจที่จะเรียนรู้ด้วยการค้นคว้า ทดลอง 
และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมจึงมีความส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและ
กระบวน การเรียนรู้ของเด็กทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท ากิจกรรมและ
อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งเด็กและครู  ดังนั้น เพ่ือให้ครูปฐมวัยสามารถส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่เด็กนุบาลได้ตรงตามหลักการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 รวมทั้งส่งเสริมพหุปัญญาควบคู่กับความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และการใช้ชีวิตในช่วงสังคมฐานวิถี
ชีวิตใหม่ ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   จึง
ด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพหุปัญญาบน
ฐานวิถีชีวิตใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าให้ครู
น าไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมประจ าวันที่ส่งเสริมให้เด็กอนุบาลมีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็น
องค์รวมทุกด้าน และเสริมสร้างพหุปัญญาได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ รวมทั้ง
สามารถปรับตัวต่อ การเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข โดยประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) บทบาทของครู หลักปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาลการจัดสภาพแวดล้อม ตัวอย่างหนึ่ งวันในโรงเรียน 
แนวทางและตัวอย่างการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กอนุบาลบนฐานวิถีชีวิตใหม่ พร้อมทั้งน าเสนอตัวอย่างสื่อที่ใช้
ประกอบการท ากิจกรรมเพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าไปใช้ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาระดับอนุบาล  

โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องร่วมมือกันเพ่ือช่วยเหลือให้เด็กปรับตัวรับ
ความเปลี่ยนแปลงได้ ยืดหยุ่นได้เมื่อพบปัญหาอุปสรรค พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิตที่ดี 
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญของการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือให้ครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิต 
ใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2.2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัย 

2.2.3 เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตที่ดี มีลักษณะของการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21  

2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 ครูปฐมวัย ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
เพ่ือเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2.3.2 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 เมื่อได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา 
มีศักยภาพเหมาะสมและเป็นไปตามวัย   

2.3.3 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตที่ดี มีลักษณะของการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

 1) ครูปฐมวัย   
 2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  
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2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) ครูปฐมวัยมีศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถี
ชีวิตใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2) เด็กปฐมวัยพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

3) เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตที่ดี มีลักษณะของการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1  เชิงปริมาณ 

1) ครูปฐมวัย  ร้อยละ 80 
2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  ร้อยละ 80 

 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) ครูปฐมวัยมีศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถี

ชีวิตใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย 
2) เด็กปฐมวัยพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
3) เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตที่ดี มีลักษณะของการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูปฐมวัยมีศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถี
ชีวิตใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2.6.2 เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

2.6.3 เด็กปฐมวัยมีทักษะชีวิตที่ดี มีลักษณะของการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ครูปฐมวัย จ านวน 120 คน 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปีงบประมาณ 2565 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 25,800 บาท 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างพหุปัญญาบน
ฐานวิถีชีวิตใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย 

    

ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)  800   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10คน x 30บาท x 2 
มื้อ) 

 600   

2.พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิต
ใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย (2 รุ่นละ 1 วัน/รุ่นละ 50 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คน) 
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 1 มื้อ)  4,000   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(50คน x 30บาท x 2มื้อ)  3,000   
ค่าวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 6 ชั่วโมง) 5,400    
ค่าวัสดุอุปกรณ์   3,500  
3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ใช้กระบวนการ
นิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ zoom)  
จัดท าคู่มือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ 

    

4.สรุป รายงานการด าเนินโครงการ     
รวมทั้งสิ้น 5,400 8,400 3,500 17,300 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่  
4/2564 

1. ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ส าหรับ
เด็กปฐมวัย  

 
 
 
 

1,400   1,400 

2.การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างพหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิต
ใหม่ส าหรับเด็กปฐมวัย  

 15,900 
 

  15,900 
 

3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ใช้กระบวนการ
นิเทศ ผ่านระบบออนไลน์)  

     

4. สรุป รายงานการด าเนินโครงการ      
รวม  17,300   17,300 

 
1๕.  โครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning ตามแนวทาง high scope 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล ปาริชาติ  ปิติพัฒน์  โทรศัพท์ 090-8356516 
โทรสาร..................................................... ............................  E-mail parichart@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
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ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้าน..........................................................................................................  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ ................................................................. 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………..…………….... 
แผนงาน ............................................................................................................................. ........................... 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้าน..................................................................................................................  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ ................................................................................................................  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทย 
ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดปรัชญา 
การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐาน การอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอ้ืออาทร และความเข้าใจ
ของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วย
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การ
พัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน
อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่
ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ก ตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย ยึดพัฒนาการและ
การพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระท า ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และ มีการพักผ่อนเพียงพอ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว 
ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  เด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส 5 ด้าน ผ่านการเล่นที่มีชีวิตชีวาเพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็ก มีคุณครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และเด็กลงมือกระท าด้วยตนเอง ตามเนื้อหา 
6  
กิจกรรมหลัก ตามหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2560 และผสมผสานสาระส าคัญที่เป็นประโยชน์กับเด็ก 
ดังนี้ 
  1. ยึดหลักส าคัญท่ีเป็นวงล้อแห่งการเรียนรู้ของ high scope ทั้ง 5 ด้าน 
  2. ใช้หลักจิตวิทยาเด็กและวินัยเชิงบวก 
  3. ใช้หลักพัฒนาการเด็กดูแลเด็กให้เป็นไปตามพัฒนาการ 
  4. มีกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่สม่ าเสมอ 
  5. ดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่เก่ียวข้อง 
  6. จัดสิ่งแวดล้อมและสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

 ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงด าเนินการ 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  
active learning ตามแนวทาง high scope 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน   
แบบ active learning ตามแนวทาง high scope 
 2.2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัย 

2.2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ตอบทักษะเด็กในศตวรรษท่ี 21 

2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 ครูปฐมวัย ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์โดยใช้ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  แบบ active learning ตามแนวทาง high scope 
 2.3.2 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 เมื่อได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active  
learning ตามแนวทาง high scope มีศักยภาพเหมาะสมและเป็นไปตามวัย   
 2.3.3 เด็กปฐมวัย ร้อยละ 80 เมื่อได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ active  
learning ตามแนวทาง high scope มีทักษะเด็กในศตวรรษที่ 21 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ครูปฐมวัยมีศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ตามแนวทาง high scope   
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
2) เด็กมีทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ตอบทักษะเด็กในศตวรรษที่ 21 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

 1) ครูปฐมวัย  ร้อยละ 80 
2) นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  ร้อยละ 80 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) ครูปฐมวัยมีศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 

active learning ตามแนวทาง high scope 
2) เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
3) เด็กมีทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ตอบทักษะเด็กในศตวรรษที่ 21 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 ครูปฐมวัยมีศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning ตามแนวทาง high scope 
 2.6.2 เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

2.6.3 เด็กมีทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ตอบทักษะเด็กในศตวรรษที่ 21 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
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ครูปฐมวัย จ านวน 100 คน 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปีงบประมาณ 2565 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 29,700 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการ
จัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning ตามแนวทาง high scope 

    

ค่าอาหารกลางวัน (10คน x 80บาท x 1มื้อ)  800   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10คน x 30บาท x 2
มื้อ) 

 600   

2.การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์แบบ Active 
Learning ตามแนวคิดไฮสโคป (2 รุ่นละ 2 วัน/รุ่นละ 
50 คน) 

    

ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)  8,000   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(50คน x 30บาท x 4มื้อ)  6,000   
ค่าวิทยากร (3 คน x 300 บาท x 10 ชั่วโมง) 9,000    
ค่าวัสดุอุปกรณ์   5,300  
3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัด
ประสบการณ์แบบ active learning ตามแนวทาง 
high scope (ใช้กระบวนการนิเทศออนไลน์ ผ่าน
ระบบ zoom)  

    

4.สรุป รายงานการด าเนินโครงการ     
รวมทั้งสิ้น 9,000 15,400 5,300 29,700 

 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่  
4/2564 

1. ประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย
ด้านการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ  
active learning ตามแนวทาง high scope 

 
 
 
 

1,400   1,400 

2.การพัฒนาครูด้านการจัดประสบการณ์แบบ 
Active Learning ตามแนวคิดไฮสโคป 

 28,300 
 

  28,30
0 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่  
4/2564 

3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัด
ประสบการณ์แบบ active learning ตาม
แนวทาง high scope (ใช้กระบวนการนิเทศ 
ผ่านระบบออนไลน์)  

     

4. สรุป รายงานการด าเนินโครงการ      
รวม  29,700   29,70

0 
 
1๖.  โครงการ  การพัฒนาศกึษานิเทศก์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 
ผู้รับผิดชอบ    นายพิทักษ์  รันรัติยา,นางสาวโสภา  พันธ์พรหม,นางกมลวลี  บุญแสนแผน  
กลุ่ม   นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่   

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้าน..........................................................................................................  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ ................................................................. 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………..…………….... 
แผนงาน ............................................................................................................................. ........................... 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้าน............................................................................ ...................................... 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย  
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย  

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการสั่งสม
ประสบการณ ์  ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแสดงถึงความช านาญและความเชี่ยวชาญ 
ในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาตนเองและส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
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วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครูและ 
สามารถยกระดับคุณภาพครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะ 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการท าผลงานการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนั้น จึงจัดท า
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการ ให้มีความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ และ 
วิธีการที่ก าหนดต่อไป  

2.2 วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับการ ประเมิน

เพ่ือมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่  
2.2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกประวัติการ

ปฏิบัติงาน (Logbook)  

2.3 เป้าหมาย  
2.3.1 เชิงปริมาณ  

ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 20  คน 
3.3.2 เชิงคุณภาพ  

ศึกษานิเทศก์ทุกคนและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา 
ตนเองเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และเป็นนักพัฒนาการศึกษามืออาชีพในการปฏิบัติงานต่อไป  

2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
2.4.1 ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินวิทย

ฐานะ     ตามหลักเกณฑ์ใหม่สามารถจัดท าผลงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
2.4.2 ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเพ่ิมข้ึนตามหลักเกณฑ์

ใหม่  

2.5 วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผน (Plan) -ประชุมคณะกรรมการวางแผน    ตุลาคม 2564 - กลุ่ม นิเทศฯ 

2. ด าเนินการ 
(Do) 

ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาตาม วัน เวลา  และสถานที่  

ตุลาคม  2564 4,590 กลุ่มนิเทศฯ 

3.ติดตาม  
ตรวจสอบ (Check) 

ก ากับติดตาม ธันวาคม  2564 - กลุ่มนิเทศฯ 
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4. ประเมินผล  
แลรายงาน (Action) 

ประเมินผล/รายงานผล  ธันวาคม  2564 - กลุ่มนิเทศฯ 

 

2.6 ระยะเวลาด าเนินการ  
ตุลาคม  - ธันวาคม 2564   

2.7 สถานที่ด าเนินการ   
ห้องประชุมลือค าหาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

2.8 งบประมาณที่ใช้   
 จ านวนเงิน  4,590 บาท รายละเอียดดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์และบุคลากร                
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 18 คน  1 วัน 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (18คน x 30บาท x 2
มื้อ) 

 1,080  1,080 

ค่าอาหารกลางวัน (18คน x 80 บาท x 1มื้อ)  1,440  1,440 
ค่าสมนาคุณวิทยากร (1คน x 600บาท x 3 ชม.) 1,800   1,800 
ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัววิทยากร 1 คัน  270  270 

รวมทั้งสิ้น 1,800 2,790  4,580 
 

2.9 การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของผู้เข้าประชุม มีความรู้ เข้าใจ 
เนื้อหา   

ทดสอบ Pre-test –Post-
test   

แบบทดสอบ  

2. ร้อยละของผู้เข้าประชุม ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ      

ติดตาม /รายงานผลการ
ปฏิบัติ  

ติดตาม ประเมินผล จาก
การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ                

3. ร้อยละของผลการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

รายงานผลการด าเนินงาน  แบบสรุปโครงการ  

 

2.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
2.10.1 ศึกษานิเทศก์ทุกคน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับการ

ประเมิน เพ่ือมีและเลื่อนวิทยฐานะเพ่ิมขึ้น  
2.10.2 ศึกษานิเทศก์ทุกคนและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ชุมชนแห่งการเรียนรู้       

ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
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1๗.  โครงการ การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับส านักงานเขต
พื้นที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวไพพยอม  พิมพ์พาเรือ   โทรศัพท์ 080-011-9426 
       และ นางณิชาภัทร  เหตุเกษ   โทรศัพท์ 088-553-3705 
โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้าน..........................................................................................................  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ ................................................................. 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………..…………….... 
แผนงาน ............................................................................................................................. ........................... 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้าน..................................................................................................................  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ ................................................................................................................  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1   หลักการและเหตุผล 

ด้วยในปีการศึกษา 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 จะด าเนิน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  ทั้งการ
ทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ( National Test : NT)   และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) และเพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถทาง   พหุปัญญา(Multiple  
Intelligence) ของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  ทักษะอาชีพเป็นต้นเนื่องจากความสามารถ
ของเด็ก ๆ ไม่ได้วัดกันที่ความฉลาดทางด้านสติปัญญา (IQ) เพียงอย่างเดียว  แต่ยังมีความสามารถอีก
หลากหลายด้านที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต  ความสามารถเหล่านี้หากได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสม 
ก็จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้ดีขึ้น พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดีขึ้น ผ่านการท ากิจกรรมที่ตรงกับความถนัด
ของตนเอง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ และท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองในการด าเนินชีวิตต่อไป  จึงได้
จัดการประชุมปฏิบัติการถอดรหัสการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือประชุม วางแผนและก าหนดแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ    

 2.2.2 เพ่ือประชุม วางแผนและก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะและความสามารถทางพหุปัญญา 
(Multiple  Intelligence) ของผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  ทักษะอาชีพ   
2.3 เป้าหมาย 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๘๗ 

 

 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เป็นคณะกรรมการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน  ๘๐ คน  
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
ได้ผลการศึกษาการถอดรหัสการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีที่ผ่านมา 

 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ได้แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวทางการพัฒนาทักษะและความสามารถ

ทางพหุปัญญา(Multiple  Intelligence) ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ในปีการศึกษา 2564 

 2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

 คณะกรรมการทั้ง ๘๐ คน มีทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.5.2  เชิงคุณภาพ 

ครูผู้เกี่ยวข้องน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่คณะกรรมการก าหนดไปด าเนินการให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)  อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
2.6.2 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( National Test : NT)  สูงขึ้น  
2.6.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test :       

O-NET) สูงขึ้น  
2.6.4 ผู้เรียนที่มีความสนใจด้านดนตรี กีฬา  ศิลปะ ทักษะอาชีพได้รับการพัฒนาทักษะและ

ความสามารถทางพหุปัญญา (Multiple  Intelligence)    

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ครูทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  15 พฤศจิกายน 2565  
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ  12,500  บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการถอดรหัสการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 

    

ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x 80 บาท x 1มื้อ)  6,400  6,400 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80คน x 30 บาท x 2 มื้อ)  4,800  4,800 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๘๘ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าวัสดุ (ป้ายชื่อโครงการ)   1,300  
กิจกรรที่ ๒ สรุปรายงานผล     

รวมทั้งสิ้น  11,200 1,300 12,500 
 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2565 

ไตรมาสที่ 
4/2565 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการ
ถอดรหัสการยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

12,500 

    
 

12,500 

กิจกรรที่ ๒ สรุปรายงานผล      

รวม 12,500    12,500 
๑๘.  โครงการ การพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่งครู ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางทองเหลียน   ประนันทัง  โทรศัพท์   098-5956882 
โทรสาร.................................................................................  E-mail : tonglean.pranun@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้าน..........................................................................................................  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ ................................................................. 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………..…………….... 
แผนงาน ............................................................................................................................. ........................... 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้าน..................................................................................................................  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ ................................................................................................ ................ 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 56 บัญญัติให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๘๙ 

 

45 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 50 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญครูผู้ช่วย
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
ของเยาวชนและสังคมได้ ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย 
ระเบียบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ส าหรับข้าราชการครูผู้ช่วย เป็นกลไกและเป็นพลังส าคัญในกระบวนการ
ทางการศึกษาเพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ก าหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้อง
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสอง
ปี โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนในการด าเนินการ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม    
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของความเป็นครู 

2.2.2  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยากร สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 2.2.3  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัด
การศึกษาตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จ าเป็นของครู บุคลากรทางการศึกษา 
 2.2.4  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
ทักษะชีวิต พัฒนาวิชาการตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 ครูผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวล าภู  เขต 2 ที่บรรจุหลังวันที่ 1 ธ.ค. 63 ถึงปัจจุบัน        

จ านวน   50    คน 
2.3.2 ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน ให้มีความรู้

ความสามารถ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ครูผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัด สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 ที่บรรจุหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง  
ปัจจุบันจ านวน  50 คน       
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ด้านการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน เตรียมความ 
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูครบทุกคน                                                                                                                         

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
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 2.5.1  เชิงปริมาณ 
ครูผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ที่บรรจุหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 

ปัจจุบันจ านวน   50    คน 
2.5.2  เชิงคุณภาพ 

ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ครูผู้ช่วยได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเต็มตามศักยภาพ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฏ ก.ค.ศ.  
2.6.2 ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสาย

งานในการจัดการเรียนการสอนทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับวิชาชีพครู 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในสังกัด สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ทุกคน 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 18,400 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดอบรม     
จัดอบรมพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 
1  ค่าอาหารกลางวัน (55 คน x 80 บาท x 2  มื้อ) 
2  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (55 คน x 30 บาท x 4 
มื้อ) 
3  ค่าสมนาคุณวิทยากร (12 ช.ม. x 600 บาท) 

 
 
 
 
3,000 

 
 
8,800 
6,600 

 
 
 
 
 

 
 
8,800 
6,600 
3,000 

รวมทั้งสิ้น 3,000 15,400  18 ,4 0
0 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - - 

2. ด าเนินการประชุมพัฒนาการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
จ านวน 2 วัน 50 คน กรรมการ 5 คน 

  18,400  18,400 

3. สรุป รายงานผล - - - - - 

รวม   18,400  18,400 

  
๑๙.  โครงการ อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานต าแหน่ง 
และมาตรฐานวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (ว PA)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล สิบเอกประภัทร์  รักษาภักดี  โทรศัพท์ 089-2776622   โทรสาร.042359563   
E-mail : Prapat25151972@gmail.com 
ชื่อ – นามสกุล นายชุมพล  จงรัตน์กลาง  โทรศัพท์ 0817300638  โทรสาร.042359563   
E-mail : Chumpoljong@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปเป้าหมาย  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา 
และสร้างเสริมธรรมาภิบาลเรื่องและประเด็นปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้าน มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  การสร้างเสริมครูและบุคลากรให้มี
ศักยภาพ ทันสมัย ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

mailto:Prapat25151972@gmail.com
mailto:ong@gmail.com
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ตัวช้ีวัด ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย แนวทางการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ   
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มุ่งเน้น
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียน
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ๕ กิจกรรม โดยกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต และพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความส าคัญกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ได้พัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ ของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงด้านกลไก และระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  ประกอบกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการศึกษา 
ได้ก าหนด แนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนา
ระบบ การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะส าหรับต าแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพ่ือ
ด ารงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ หรือความเชี่ยวชาญในต าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง 

ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการ 
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้ น
เรียน ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับประยุกต์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยม และสร้างการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือยกระดับและขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู จึง
สมควรจัดโครงการนี้ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพส าหรับข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

2.3 เป้าหมาย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่จ าเป็นจะต้องเตรียม 

ความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ครบทั้ง 2 ด้าน  คือ  
 1) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัดเรียน  
 2) ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละปีงบประมาณ 
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ มีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสามารถพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนา 
วิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ผู้ประสงค์จะมีและเลื่อนวิทยฐานะทุกคน 

 2.5.2 เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ผู้ประสงค์จะขอมีและเลื่อนวิทยฐานมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตาม

มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตรงกับหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

2.6.2 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะ       

2.6.3 เขตพ้ืนที่การศึกษา มีเครือข่ายพัฒนาวิทยฐานะเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตาม
กรอบภารกิจที่กฎหมายก าหนด และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เห็นผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ที่มีความประสงค์จะขอมี

และเลื่อนวิทยฐานะทุกคน 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564  -  30 กันยายน 2565 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 27,200 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว PA ทุกสายงาน ผ่าน
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ระบบออนไลน์ (ZOOM)  จ านวน 2 วัน 

2. ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 1มื้อ x 80 บาท    1,600   
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)  1,200   
4. ค่าพาหนะ ที่พักคณะวิทยากร  16,000   
5. ค่าวัสดุ/เอกสารประกอบการอบรม     
6. ค่าสมนาคุณวิทยากร  14 ชม. 8,400    

รวมทั้งสิ้น 8,400 18,800  27,20
0 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
20 คน 

2,800    2,800 

2. อบรมพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ 

24,400    24,400 

3. ค่าวัสดุ      

4. สรุป รายงานผล      

รวม     27,200 

 
๒๐.  โครงการ พัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารสถานศึกษา  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางทองเหลียน   ประนันทัง  โทรศัพท์   098-5956882 
โทรสาร.................................................................................  E-mail : tonglean.pranun@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
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             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้าน..........................................................................................................  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ ................................................................. 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………..…………….... 
แผนงาน ............................................................................................................................. ........................... 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้าน..................................................................................................................  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ ................................................................................................................  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ต่อวัฒนธรรมองค์กร 
ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ในองค์กร ประสิทธิภาพของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น งานวิจัย
ของ Sun & Leithwood (2012) Al-Fraih and Ali (2014) Chen (2014) สมาน นาวาสิทธิ์ (2553) 
เจนภพ  ชัยวรรณ (2559) เป็นต้น ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึง
เห็นความส าคัญในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
จะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ผลการปฏิบัติงาน ทั้งของกลุ่มและของผู้ใต้บังคับบัญชา เจตคติต่อการ
ท างาน ความพึงพอใจในการท างาน ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี รวมถึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของครูและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ลดปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในช่วงเปิดภาคเรียน โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการพัฒนา 

2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือภาวะผู้น าที่เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 
 2.2.2 เพ่ือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาทั้งด้านโครงสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาและการปรับองค์กร
ตลอดจนการด าเนินงานในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา  
 2.2.3 เพ่ือภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีกล้าออกจากกรอบติด
ยึดและเปลี่ยนแปลงการด าเนินการศึกษาในทุกๆ ด้าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นในการ
บริหารงาน และเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเกิดนวัตกรรม 

2.2.4  ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม เป็นคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความส าคัญต่อทิศทางใน
การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะต้องให้ความส าคัญความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ 
ความสามารถในการเรียนรู้และการแบ่งปันภาวะผู้น า ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาแนวใหม่ที่
เน้นการผลิตความรู้และสร้างนวัตกรรม 

2.3 เป้าหมาย 
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ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 102 โรงเรียน 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดได้รับการพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือกระตุ้นจูงใจให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเกิดความรักความศรัทธา ร่วมมือกันท างานจนบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้        

     2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาภาวะผู้น าในตนเองโดยยึดหลักการครองตน ครองคน และครอง

งาน ในการบริหารงานเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินประสิทธิผลสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 102 คน ได้รับการพัฒนาด้านภาวะผู้น า 
 2.5.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านภาวะผู้น า ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในตัวผู้บริหารสถานศึกษามากข้ึน 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาด้านภาวะผู้น า ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสถานศึกษา
สามารถเปลี่ยนแปลกระบวนทัศน์โครงสร้างในทางสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน และเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดนวัตกรรม 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล าภู เขต 2 ทุกคน  

2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 185,080  บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดอบรม     

1.ค่าอาหารกลางวัน (10 คน X 80 บาท X 1 มื้อ)  800  800 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน X 30 บาท X 2  600  600 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คาบ) 
จัดอบรมตามโครงการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหาร
สถานศึกษา 

    

1. ค่าอาหารกลางวัน (112 คน x 80 บาท x 1มื้อ)  8,960  8,960 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (112 คน x 30 บาท x 2 
คาบ) 

 6,720  6,720 

เดินทางไปศึกษาดูงาน     
1. ค่าจ้างเหมารถเดินทางไปศึกษาดูงาน (2 วัน 2 คันx 
30,000 บาท 

 60,000  60,000 

2. ค่าที่พัก 1 คืน (100 คน x 600 บาท)  60,000  60,000 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง (100คน x 2วัน x 240บาท)  48,000  48,000 

รวมทั้งสิ้น  185,08
0 

 185,08
0 

  
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   1,400  1,400 

2.จัดอบรมตามโครงการพัฒนาภาวะ
ผู้น าผู้บริหารสถานศึกษา  

   
15,680 

  
15,680 

4. เดินทางไปศึกษาดูงาน   168,000  168,000 

3. สรุป รายงานผล      

รวม   185,080  185,080 
 
๒๑.  โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับมือภัยคุกคามทุก 
รูปแบบสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2       
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสาวมาริษา ดีสม  โทรศัพท์ 082 3048382 
โทรสาร 042359563   E-mail : Marisa.deesom@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
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             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปด้านการศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม 
แผนงาน ............................................................................................................................. ........................... 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้านโอกาส 2.3 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ ................................................................................................................  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยขณะนี้ก าลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมายอันเกิดจาก
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันตรายที่ล้อมรอบตัวเด็ก เด็กและเยาวชนจ านวนมากซึมซับพฤติกรรม
ความรุนแรง สื่อลามอนาจาร เสพยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อยู่ในแหล่งมั่วสุม จนพฤติกรรม
เหล่านี้ กลายเป็นส่วนหนึงของชีวิตร่วมสมัยของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นทุกวัน ก่อให้เกิดปัญหาในด้าน
ต่างๆ ขึ้น เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด พบว่า เด็กและเยาวชนมีการเสพยาบ้า สารระเหย และกัญชา ปัญหาด้าน
พฤติกรรม ได้แก่ความฟุ้งเฟ้อ การแต่งกาย ติดเกม ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ไม่รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
ขาดความร่วมมือกับชุมชน และขาดจิตส านึก ปัญหาด้านการศึกษา พบว่า เด็กและเยาวชนขาดเรียน ออก
กลางคัน หนีเรียน ไม่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ยากจนไม่มีทุนศึกษาต่อ ปัญหาทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร พบว่าเกิดปัญหาท้องไม่มีพ่อ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม พบว่า เด็กและเยาวชนมีนิสัย 
กิริยามารยาทก้าวร้าว ขาดความเคารพเชื่อฟัง ไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ปัญหาการใช้เวลา
ว่าง เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในการเล่นเกม ติดเพ่ือน มั่วสุม เล่นการพนัน ดื่มสุรา ติดบุหรี่ ปัญหาการก่อ
อาชญากรรม มีการทะเลาะเบาะแว้ง ยกพวกตีกัน ลักขโมย ปัญหาครอบครัว พบว่า ครอบครัวไม่มีเวลาดูแล
บุตรหลาน ครอบครัวเปราะบาง แตกแยก ขาดความอบอุ่น และปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก การค้า
ประเวณี เป็นต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีความตระหนักและเป็นห่วง
นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาสถานศึกษาเบื้องต้นขึ้น เพ่ือสร้างเครือข่ายนักจิตวิทยา
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีทักษะในการช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่
ส่งต่อมาจากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณครูและสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้ ให้ถูกต้องตรงกับความต้องการของนักเรียน และนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและมีศักยภาพต่อไป 

หนองบัวล าภู เขต 2  เห็นความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของนักจิตวิทยาประจ าสถาน และครู
ผู้รับผิดชอบงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เพื่อเป็นการขยาย
ความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติได้จริง  
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2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1.เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต 

และการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 
2.2.2.เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนักจิตวิทยาสถานศึกษา และสามารถ

ช่วยเหลือเบื้องต้นส าหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตและภัยคุมคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น การ
ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  

2.2.3.เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นได้ เพื่อ
ส่งต่อนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

2.3 เป้าหมาย 
ครูประจ าชั้นท าหน้าที่นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาหรือครูแนะแนว หรือครูผู้รับผิดชอบด้านงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 102 
คน  
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตและภัยคุกคามที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 
 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้ารับการประชุมสามารถช่วยเหลือเบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนที่ได้รับการประเมินจากระบบดูแลช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

 ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 102 คน มีทักษะมีความรู้ ความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 
 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้ารับการประชุมสามารถช่วยเหลือเบื้องต้น
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตได้  สามารถคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น เพ่ือส่งต่อนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ 
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2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 
  2.6.2 มีเครือข่ายการปฏิบัติของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา กับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

2.6.3 ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต ภัย
คุกคามที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 2.7.1 นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.7.2 สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 
 2.7.3 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565  

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 29,400 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะท างาน/วิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน (10 คนX 1มื้อ X ๘๐ บาท) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คนX 2 มื้อ X ๓๐ 
บาท) 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมอบรม 
ค่าอาหารกลางวัน (110 คนX 1มื้อ X80บาท) 
ค่าอาหารว่าง (110 คนX 2 มื้อ X 30 บาท) 
ค่าสมนาคุณวิทยากร บรรยาย 3 ชั่วโมง X600 
วิทยากรกลุ่ม 3 ชั่วโมง X 6 คน X 600 

 
 
 
 
 
 
1,800 
10,800 

 
800 
600 
 
8,800 
6,600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
800 
600 
 
8,800 
6,600 
1,800 
10,800 

รวมทั้งสิ้น 12,600 16,800  29,400 

***หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ 

2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ       

แผนการปฎิบัติงาน(กิจกรรม) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่
1/2565 

ไตรมาสที่
2/2565 

ไตรมาสที่
3/2565 

ไตรมาสที่
4/2565 

ประชุมคณะท างาน/วิทยากร     1,400 
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แผนการปฎิบัติงาน(กิจกรรม) แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่
1/2565 

ไตรมาสที่
2/2565 

ไตรมาสที่
3/2565 

ไตรมาสที่
4/2565 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรับมือภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2       

    28,000 

รวม     29,400 
 

๒๒.  โครงการ  พัฒนางานตรวจสอบภายในและพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ สพท./โรงเรียน 

หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person) 
ชื่อ- นามสกุล  นางยวนใจ   พันตรี โทรศัพท์ 08-97154558  
โทรสาร  042-359563   E-mail :  y.puntree@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ 
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรับรองความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มิติการขับเคลื่อน ด้านประสิทธิภาพ  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดที่มีประสิทธิภาพมีการก ากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการด้านประสิทธิภาพ ข้อ 
2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษาเพ่ือสะท้อนข้อมูลสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)   พ.ศ.2545  

มาตรา  62 ก าหนดให้มีการจัดระบบการตรวจ ติดามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานการจัด
การศึกษา 

การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการหนึ่งที่ ส าคัญของฝ่ายบริหารในการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

mailto:y.puntree@gmail.com
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ประสิทธิผล และคุ้มค่า กอปรกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 
2551 ข้อ 13 (6) ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผน
และการตรวจสอบก าหนดให้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในโดยน าผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  

การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้
วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง ครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึ ดหลักตาม
มาตรฐาน, หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนด ภายใต้จ านวนบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ

ลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2.2.3 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนใน

สังกัด ตลอดจนให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด  

2.2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการ
บัญชี และพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2.2.5 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพตรวจสอบภายใน  
2.2.6 เพ่ือรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารงาน 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดจ านวน 30 แห่ง          
2.3.2 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 2 คน 
2.3.3 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.หนองบัวล าภู 2 จ านวน  104  คน  

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์  
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดจ านวน 30 แห่ง ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบการการบริหารงบประมาณ          

2) บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 2 คน  ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

3) เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.หนองบัวล าภู 2 จ านวน  104  คน ได้รับ 
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การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และแนวทางในการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้าน 
การเงินการบัญชี และพัสดุสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

2) ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความ 
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการ
ตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

3) เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.หนองบัวล าภู 2 มีความรู้ ความสามารถ  
และเข้าใจมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับแนวทางในการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนางาน
ควบคุมทรัพย์สิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล    
 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดจ านวน 30 โรง ได้รับการติดตามตรวจสอบ
และเสนอแนะด้านการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

2) ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 2 รายได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และเพ่ิมพูนทักษะความช านาญในวิชาชีพ 

3) เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 104 ราย 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

2) ร้อยละ 100 ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  
ได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน

การบัญชี และพัสดุ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

2.6.2 ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการ
ตรวจสอบภายใน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
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2.6.3 เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.หนองบัวล าภู 2 มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะมากยิ่งข้ึน เกี่ยวกับแนวทางในการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนางาน
ควบคุมทรัพย์สิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์    
โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 และ

เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   42,000 บาท  

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณโรงเรียน     
   1.1 ประชุมคณะกรรม การเครือข่ายตรวจสอบภายใน 
สพป. นภ. เขต 2 

    

   1.2 ออกติดตาม ตรวจสอบภายใน สถานศึกษาใน
สังกัด     30 แห่ง ตามปฏิทิน 

    

ค่าเบี้ยเลี้ยง     
ค่าพาหนะ     
   1.3 สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ     
   1.4 ติดตามผลการปฎิบัติตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ 

    

2. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน      
3. พัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ สพท./โรงเรียน     
    3.1 จัดท าโครงการ/หลักสูตรโครงการ/คู่มืออบรม     
    3.2 ประชุมคณะท างานประชุมเชิงปฏิบัติการ     
    3.3 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 จุดละ 2 วัน 
(อ าเภอนากลาง 48 คน, อ าเภอสุวรรณคูหา 42 คน 
และอ าเภอนาวัง 30 คน) 

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120 คนๆละ 60 บาท/วัน  14,400   

ค่าอาหารกลางวัน 120 คนๆละ 80 บาท/วัน  19,200   
ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คนๆละ 600 บาท/ชั่วโมง 
จ านวน 12 ชัว่โมง 

 14,440   

ค่าวัสดุ (จัดท าคู่มือทะเบียนคุมทรัพย์สิน) 110 เล่มๆละ 
120 บาท และค่าจัดท าเกียรติบัตร 

  14,400  



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๑๐๕ 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ติดตามประเมินผลและรายงานผล     
รวมทั้งสิ้น   33,600 14,400 48,000 

2.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
รวม ไตรมาส 

1/2565 
ไตรมาส 
2/2565 

ไตรมาส 
3/2565 

ไตรมาส 
4/2565 

1. ติดตาม  ตรวจสอบ การบริหาร
งบประมาณโรงเรียน   48,000 

- 
48,000 

2. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน   - - - 

3. พัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ สพป.นภ.เขต 2 

  
- 

- 
- 

รวม   48,000 - 48,00
0 

 
๒๓.  โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล นางสุภาภร  สิมลี และนายพัฐจักร  วันทวี  โทรศัพท์ 089-5776059 
โทรสาร 042-359563   E-mail : susan_tok@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมตคิณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้าน............................................................................ .............................. 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ ................................................................. 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………..…………….... 
แผนงาน ............................................................................................................................. ........................... 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้าน 4 (4.1)  ประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ทุกระดับ 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๑๐๖ 

 

ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงใหม่  พ.ศ. 2561 ก าหนด พร้อม 
ทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล          
การด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
         ในฐานะของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอก                   

ผ่านระบบออนไลน์  
        2.2.2. เพ่ือเตรียมสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1 สถานศึกษาในสังกัดที่สมัครใจเข้ารับการประเมินภายนอก ผ่านการประเมินภายนอกรอบสี่          

ผ่านระบบออนไลน์ มาตรฐานที่ 1 ได้ระดับพอใช้ จ านวน 8 แห่ง  
2.3.2 สถานศึกษาในสังกัดพร้อมรับการประเมินภายนอก 

 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินภายนอก 
2) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทุกแห่งผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 
2) ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในการจัดการศึกษาและให้ความ

ร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

1) สถานศึกษาในสังกัดท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการเตรียมความพร้อมให้พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกร้อยละ 100 

2) ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับ
การประเมินภายนอก ร้อยละ 100 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการเตรียมความพร้อมให้พร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกเต็มตามศักยภาพ 
2) สถานศึกษาในสังกัดท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุก

แห่ง 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๑๐๗ 

 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         2.6.1 สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินภายนอกรอบสี่ ผ่านระบบออนไลน์ ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน 
         2.6.2 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทุกแห่งผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
2.7.1 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในสังกัดทุกแห่ง 

  2.7.2 ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาในการจัดการศึกษาและให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2565– กันยายน 2566 
2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 43,950 บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท างาน ชี้แจงการเตรียมความพร้อม      
ค่าพาหนะ 10 คน x 200 บาท x 1 วัน  2,000  4,000 
ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ  800  1,600 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คน x 30 บาท x 2 มื้อ  600  1,200 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ  (ผู้บริหาร+ครู+ทีมงาน)     
อาหารกลางวัน 50 คน  x 80 บาท x 2 มื้อ  8,000  16,000 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 30 บาท x 4 มื้อ  6,000  12,000 
ค่าสมนาคุณวิทยากร จ านวน 2 ราย 6,600   6,600 
ค่าท่ีพัก 2 ราย   1,200  1,200 
ค่าพาหนะ 2 ราย  3,000  3,000 
คู่มือระบบประกันฯ และ เครื่องมือนิเทศ   15,750 20,000 
3. ออกเยี่ยม นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ     
4. สรุป รายงานผลการปฏิบัตกิิจกรรมโครงการ     

รวมทั้งสิ้น 6,600 21,600 15,75
0 

43,950 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.ประชุมคณะท างาน ชี้แจงการ
เตรียมความพร้อม 

 3,400   3,400 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  40,550   40,550 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๑๐๘ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

(ผู้บริหาร+ครู+ทีมงาน) 
3. ออกเยี่ยม นิเทศ ติดตาม 
กิจกรรมโครงการ 

     

4. สรุป รายงานผลการปฏิบัติ
กิจกรรมโครงการ 

     

รวม  43,950   43,950 
 

๒๔.  โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2565 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
ชื่อ – นามสกุล  นางทองเหลียน   ประนันทัง  โทรศัพท์   0985956882 
โทรสาร.................................................................................  E-mail : tonglean.pranun@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ด้าน..........................................................................................................  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) ประเด็นที่ ................................................................. 
แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป……………………………………..…………….... 
แผนงาน ............................................................................................................................. ........................... 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ด้าน............................................................................ ...................................... 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป. ข้อที่ ................................................................................................................  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพคนในสังคม สิ่งส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  จึงจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2565 เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็น
ที่ยอมรับของสังคม ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่
เคารพยกย่องของศิษย์ สังคม และบุคคลทั่วไป มีความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่วิชาชีพตลอด
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ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงก าหนดการ
คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเกียรติบัตร และโล่รางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่
ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป  

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือส่งเสริม และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 2.2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2.3 เพ่ือสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 2.2.4 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 2.2.5 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 

2.3 เป้าหมาย 
2.3.1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  จ านวน 15 คน 
2.3.2. ครูผู้สอนตามระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  จ านวน 12 คน  
2.3.3  ครูผู้สอนทั้ง  8 กลุ่มสาระ  จ านวน  96 คน 
2.3.4. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) จ านวน  4 คน 
2.3.5. ลูกจ้างประจ า (นักการ ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า)   จ านวน  12  คน 
2.3.6. พนักงานราชการ จ านวน  24  คน 
2.3.7. ลูกจ้างชั่วคราว สายงานการสอน(ครูวิทย์คณิต ครูวิกฤต พี่เลี้ยงเด็กพิการ)  จ านวน  12 คน 

 2.3.8. ธุรการโรงเรียน จ านวน 24 คน 
 2.3.9. ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)    จ านวน  12  คน 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด 
สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จ านวน  211 คน      

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด  

สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานต่อสารธารณะ 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด 
สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  จ านวน  211 คน 
 2.5.2  เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด  
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สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานต่อสารธารณะ 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ที่ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานตามความเหมาะสม 
2.6.2  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีขวัญก าลังใจใน

การพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.6.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                

และเผยแพร่ผลงานต่อสารธารณะ  

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด  

สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ทุกคน 

2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ    1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ 8,400    บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
รางวัล 

    

1. ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)  3,200  3,200 
2. ค่าอาหารว่าง  (20 คน x 30 บาท x 4 คาบ)  2,400  2,400 
จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการคัดเลือกรางวัล     

1. ค่าอาหารกลางวัน (20คน x 80บาท x 1มื้อ)  1,600  1,600 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20คน x 30บาท x 2คาบ)  1,200  1,200 
รวมทั้งสิ้น  8,400  8,400 

 
2.10 แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติ ประจ าปี 2565 จ านวน 30 คน 
รายละเอียดดังนี้ 

5,600    5,600 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.รางวัลครูดีมีจรรยาบรรณ ประจ าปี 
2565 (12 คน) 
2.รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประจ าปี 2565 (96 คน) 
3.รางวัลผู้บริหารดีเด่น และศึกษานิเทศก์
ดีเด่น ประจ าปี 2565 (15 คน) 
4.รางวัลพนักงานราชการดีเด่น ประจ าปี 
2565 (24 คน) 
5.ลูกจ้างประจ าดีเด่น ประจ าปี 2565 
(12) 
6.รางวัลลูกจ้างชั่วคราวสายงานการสอน
ดีเด่น ประจ าปี 2565   (12 คน) 
7.รางวัลลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง
ดีเด่น ประจ าปี 2565    (12 คน) 
8.รางวัลธุรการโรงเรียนดีเด่น ประจ าปี 
2565 (24) 
9.รางวัลบุคลากร 38 ค(2) ดีเด่น ประจ าปี 
2565 (4 คน) 
2. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองให้ความ
เห็นชอบผลการคัดเลือกรางวัล จ านวน 15 
คน  

2,800     2,800 

3. ค่าวัสดุ      

3. สรุป รายงานผล      

รวมทั้งสิ้น 8,400    8,400 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ ก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานทั้งยุทศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตอบสนองตามความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต ๒  และสถานศึกษาในสังกัดเป็นส าคัญ โดยก าหนดโครงการที่ครอบคลุมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ทุกระดับ โดยจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ เพ่ือสนองตอบต่อความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ 
อาทิ ความชัดเจนของโครงการ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มีข้ันตอน
ดังนี้ 
 ๑. สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดทุกระดับเพ่ือสร้างความเข้าใจในการน านโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต ๒ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
 ๒. ก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การน าแผนสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 ๓. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน ก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ปฏิทินการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ โดยเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการแล้วให้รายงานผลการด าเนินงานตามก าหนด 
 ๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงบประมาณให้
ค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ๕. เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้จัดท ารายงาน เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีและ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา ๑ ปี ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

 

ส่วนที่ ๕ 
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ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หนา้ ๑๑๔ 

 

คณะท ำงำน 
ที่ปรึกษำ 
๑. นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ 
๒. นายบุญชู  สิทธิสอน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. นายเจนภพ  ชัยวรรณ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔. นายธเนศ  ตรีพงษ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
๑. นายพิทักษ์  รันรัติยา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  

 ๒. นายประภาส  พลไชย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ      

 ๓. นายชุมพล  จงรัตน์กลาง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    
 ๔. นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
 ๕. นายศุภชาญ  พันธุ์โสภณ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
 ๖. นางยวนใจ  พันตรี  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   
 ๗. นางนวพร  สมบัติธีระ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    
 ๘. นางสาวลักษมี  สามิตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 ๙. นางสาวไพพยอม  พิมพ์พาเรือ    ศึกษานิเทศก์     
 ๑๐. นางสาวกฤตยา  ตระกูลวงศ์       ศึกษานิเทศก์     
 ๑๑. นายอดิศร  โคตรนรินทร์    ศึกษานิเทศก์      
 ๑๒. นางสุภาภร  สิมล ี  ศึกษานิเทศก์      
 ๑๓. นายมงคล  สุภกรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดดินจี่    
 ๑๔. นางฐิติพร  จันทร์ลอย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ   
 ๑๕. นางอโนมา  สมันต์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง  
 ๑๖. นายสุพินิจ  ปะวะลัง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแก    
 ๑๗. นายอติยะ  ศรีถาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย  
 ๑๘. นางพนารัตน์  บุญเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย   
 ๑๙. นายกิตติวิทย์  เครือเพียกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองด่าน   
 ๒๐. นางสาวยุภาวดี  ดวงลีดี เจ้าหน้าที่ธุรการ      

๒๑. นางทองเหลียน  ประนันทัง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู                           
                                                     และบุคลากรทางการศึกษา        
 ๒๒. นางสาวบลสิการ  ดอนโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


