


แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ก 

 

คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด บรรลุ

เปาหมาย   โดยกําหนดกลยุทธในการพัฒนา ประกอบดวย 1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความ

ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  2. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน    

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพ    

การบริหารจัดการศึกษา  

ท้ังนี้  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดตระหนักในผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในประเทศไทย ท่ีสงผลกระทบตอ

ทุกภาคสวน  โดยเฉพาะคุณภาพการจัดการศึกษา และเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายเรงดวนของกระทรวงศึกษาธิการ  

ตามท่ี นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมาย 6  เรื่อง จึงดําเนินการ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม มุงเนนการนโยบายและ

จุดเนนเรงดวนในการสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด เปน “โรงเรียนแหงความสุขและปลอดภัย” และบรรลุ

เปาหมายเปนองคกรชั้นนําระดับภูมิภาค ดานการบริหารจัดการท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย 

ภายใตแนวทางศาสตรพระราชา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

  มิถุนายน  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ข 

 

 

สารบัญ 

หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

สวนท่ี 1 บทนํา 

 อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  1 

 โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  3 

 ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  4 

 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 10 

สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

 แผนระดับท่ี 1 

  ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 -2580 13 

 แผนระดับท่ี 2 

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) 16 

  แผนการปฏิรูปประเทศ 24 

  กิจกรรมปฏิรูปท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชน 27 

  อยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 29 

  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 32 

 แผนระดับท่ี 3 

  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 -2579 32 

  แผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาปฐมวัย (พ.ศ. 2563 -2565) 33 

  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 -2565) กระทรวงศึกษาธิการ 33 

  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2564 -2565)  34 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2560 - 2565)  34 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565)  35 

  สํานักงานเขตคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 นโยบายท่ีเกี่ยวของ 

  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา) 36 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ค 

 

สารบัญ (ตอ) 

   หนา 

 

  นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 37 

  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 37 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 

  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 40 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 

  

สวนท่ี 3 ทิศทางการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

 ภาพรวม 

  วิสัยทัศน / พันธกิจ  42 

  เปาประสงค / กลยุทธหนวยงาน 43 

  กลยุทธ / เปาประสงคเชิงกลยุทธ / ตัวชี้วัด / แนวทางพัฒนา 43 

  จุดเนนการดําเนินงาน /จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 54 

  คานิยมองคกร / กรอบวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ 55 

สวนท่ี 4 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

 คาใชจายพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการดําเนินงานและคาสาธารณูปโภค 56 

 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 57 

 การเชื่อมโยงแผนระดับตางๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการ 62 

 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ จําแนกรายไตรมาส 66 

สวนท่ี 5 การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

 การนําแผนสูการปฏิบัติ 69 

 ปจจัยความสําเร็จ 69 

 กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 70 

 การรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 71 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 โครงการฝกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติดภายใตมาตรการเฝาระวัง ปองกันและแกไข

ปญหาการแพรระบาดของ โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต ประจําป 2565 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ง 

 

สารบัญ (ตอ) 

    

 

 โครงการมอบ “ถุงปนรัก ปนสุข สู COVID-19” ใหกับนักเรียนดอยโอกาสท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

 โครงการชวยเหลือและสงเสริมใหประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงปการศึกษา 

2565 

 โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขใน

สถานศึกษา 

 โครงการพานองกลับมาเรียน ประจําปการศึกษา 2565 

 โครงการพัฒนาการศึกษาเรียนรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 โครงการการสงเสริมการจัดการสอนและการเรียนรูรูปแบบ Active Learning 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 โครงการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2564 

 โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 

 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ 

 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสูการเรียนรูสูฐานสมรรถนะและพัฒนาผูเรียน

ตามแนวทางพหุปญญา (Multiple Intelligences) ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

ปงบประมาณ 2565

 โครงการเตรียมความพรอมผูเรียนสูการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ PISA2022 

 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 

 โครงการพัฒนาคุณธรรม นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 โครงการพัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ 

 โครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา : : แนวทางการนําขอตกลงพัฒนางาน (Performance  

Agreement : PA) ประจําปงบประมาณ 2565 สูการปฏิบัติ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 

 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อยางเปนระบบ 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

จ 

 

สารบัญ (ตอ) 

    

 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

 โครงการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 โครงการพัฒนาวินัยและคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกล ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สื่อดิจิตอล          

และสื่อประชาสัมพันธการศึกษา 

 โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

 โครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและพัฒนาภูมิทัศนสิ่งแวดลอมเพ่ือองคกรคุณภาพ 

 โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

 โครงการงานพระราชพิธีในวันสําคัญและการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

 ภาคผนวก ข คําส่ัง 

 คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ท่ี 387/2564 

 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

1 

 

สวนท่ี 1  

บทนํา 

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใต          

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีดําเนินการ        

ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามมาตรา 38 แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบงสวนราชการภายใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 5 ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ          

ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการและมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหสอดคลองกับ

นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการ           ของ

ทองถ่ิน 

(2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ  ตรวจสอบ ติดตามการ

ใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

(3 )  ประสาน  ส ง เ สริ ม   สนับสนุน   และพัฒนาหลักสู ตรร วม กับสถานศึกษาใน                            

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการ

จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน             

ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

(10) ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน             

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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(12) ปฏิบัติงานรวมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวของ               

หรือไดรับมอบหมาย 

การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5      

แบงสวนราชการตามกฎกระทรวงวาดวย การกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การ ศึกษา  พ .ศ .  2546 และประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ  เรื่ อ ง  การแบ งส วนราชการภายใน                   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 6 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561   ขอ 1  ใหเ พ่ิมความตอไปนี้ เปน (10)                     

ของขอ  6  แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี                  

การศึกษา พ.ศ. 2560 แบงเพ่ิมเปน 10 กลุมงาน ดังนี้ 

(1) กลุมอํานวยการ 

(2) กลุมนโยบายและแผน 

(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

(5) กลุมบริหารงานบุคคล 

(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(7) กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

(9) หนวยตรวจสอบภายใน 

(10) กลุมกฎหมายและคดี 
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โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5 

คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบและนิเทศ

การศึกษาเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน 

กลุม

กฎหมาย

และคดี 

รอง ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. 

กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมพัฒนาครูฯ 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมอํานวยการ 

กลุมบริหารงานการเงินฯ 

กลุมนิเทศฯ 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาทางไกลฯ 
 

“ภายในป 2566  สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 เปนองคกรชั้นนํา

ระดับภูมิภาค ดานการบริหาร

จัดการที่มุงสูมาตรฐาน บริการ

เหนือความคาดหมาย ภายใต

แนวทางศาสตรพระราชา” 
 

สถานศึกษา 
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ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
ท่ีตั้งและพ้ืนท่ีบริการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตั้งอยูเลขท่ี 120 ถนนมลิวรรณ 

ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  40130  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแก

ประชากรในวัยเรียนของพ้ืนท่ีบริการ 7 อําเภอ มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 3,095 ตารางกิโลเมตร จําแนกตามขนาดพ้ืนท่ี

เปนรายอําเภอ  ดังนี้ 

อําเภอชุมแพ ขนาดพ้ืนท่ี 510      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอภูผามาน ขนาดพ้ืนท่ี 284      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอภูเวียง ขนาดพ้ืนท่ี 621      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอเวียงเกา ขนาดพ้ืนท่ี 286      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอหนองเรือ ขนาดพ้ืนท่ี 673      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอสีชมพู ขนาดพ้ืนท่ี 529      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอหนองนาคํา ขนาดพ้ืนท่ี 192      ตารางกิโลเมตร 

ขอมูลครูและบุคลากร  (ขอมูล   ณ   วันท่ี 1  พฤศจิกายน  2564) 

1) ขอมูลบุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 

ท่ี ตําแหนง จํานวน 

(คน) 

1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 

2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 

3 ศึกษานิเทศก 17 

4 บุคลากรอ่ืนตาม ม. 38 ค (2) 43 

5 ลูกจางประจํา 3 

6 พนักงานราชการ 2 

7 ลูกจางชั่วคราว งบประมาณ สพฐ. 4 

8 ลูกจางชั่วคราว งบประมาณ สพท. 6 

 รวม 79 

 

2) ขอมูลบุคลากร ในโรงเรียน ดังนี้ 

ท่ี ตําแหนง จํานวน 

(คน) 

1 ผูอํานวยการโรงเรียน 176 

2 รองผูอํานวยการโรงเรียน 16 
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ท่ี ตําแหนง จํานวน 

(คน) 

3 คร ู 2,111 

4 ลูกจางประจํา 77 

5 พนักงานราชการ 197 

6 ครูอัตราจางชั่วคราว (ครูวิกฤต, ครูวิทยฯ-คณิตฯ) 46 

7 ธุรการโรงเรียน 240 

8 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 130 

9 ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง) 76 

10 ครูผูทรงคุณคา 4 

 รวม 3,073 

 

ขอมูลสถานศึกษาในสังกัด  (ขอมูล  ณ  วันท่ี  10 มิถุนายน  2565) 

จํานวนสถานศึกษาท้ังหมด  256  โรงเรียน  ประกอบดวย  254 โรงเรียนและ 2 สาขา 

- จําแนกตามขนาดสถานศึกษา 

อําเภอ ขนาดสถานศึกษา รวม 

 นักเรียน เล็ก กลาง ใหญ ใหญพิเศษ (โรงเรียน) 

 0 คน* 1 – 120 คน 121 – 600 คน 601 – 1,500 คน 1,501 คน ขึ้นไป  

หนองเรือ  44 18 1 - 63 

ชุมแพ 3* 34 19 1 - 57 

สีชมพู  26 20  - 46 

ภูเวียง 1* 33 13 2 - 49 

เวียงเกา  7 4  - 11 

ภูผามาน  9 6  - 15 

หนองนาคํา  9 6  - 15 

รวม 4 162 86 4 0 256 

* โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียน = 0 คน  :  ไดแก โรงเรียนบานโนนทองหลาง อ.ชุมแพ ,โรงเรียน

บานหนองหนามแทง อ.ชุมแพ ,โรงเรียนโคกสูงสําราญ อ.ชุมแพ และโรงเรียนบานเลิงแสง  อ.ภูเวียง   
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- จําแนกตามระดับท่ีเปดสอน 

ระดับท่ีเปดสอน จํานวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 

1.  ระดับกอนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 186 

2.  ระดับกอนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน 70 
 

ขอมูลโรงเรียนประชารัฐ   25  โรงเรียน 

ลําดับท่ี โรงเรียน อําเภอ School Partner 

1 บานโนนทันวิทยา หนองเรือ บานป ู

2 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ บานป ู

3 บานกงประชานุกูล หนองเรือ บานป ู

4 บานยางคํา หนองเรือ บานป ู

5 บานเม็ง หนองเรือ บานป ู

6 บานโคกสูง ชุมแพ TRUE 

7 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ TRUE 

8 บานซํายาง สีชมพู TRUE 

9 ภูหานศึกษา สีชมพู TRUE 

10 บานใหมโสกสมกบ สีชมพู TRUE 

11 บานหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียง TRUE 

12 บานนาชุมแสง ภูเวียง TRUE 

13 หนองแสงวิทยาสรรค หนองเรือ TRUE 

14 บานกุดเลา หนองเรือ TRUE 

15 นาฝายวิทยา ภูผามาน TRUE 

16 บานอางศิลา ภูเวียง TRUE 

17 บานกุดดุกวิทยา ภูเวียง TRUE 

18 บานทรัพยสมบูรณ ภูผามาน สพฐ. 

19 บานโนนสวางทากระบือ ภูผามาน สพฐ. 

20 บานขนวน หนองนาคํา สพฐ. 
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ลําดับท่ี โรงเรียน อําเภอ School Partner 

21 บานหินรองโนนสวรรค เวียงเกา สพฐ. 

22 บานหนองนาคํา หนองนาคํา สพฐ. 

23 บานกุดขอนแกน ภูเวียง สพฐ. 

24 โสกหางศึกษา ภูเวียง สพฐ. 

25 ภูเวียงวิทยายน เวียงเกา สพฐ. 

26 บานคอ(เคนราษฎรบํารุง) ภูเวียง สพฐ. 
 

ขอมูลโรงเรียนรวมพัฒนา  2  โรงเรียน  ไดแก 

- โรงเรียนบานหนองไผดุสิตประชาสรรค อําเภอหนองเรือ   

- โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา  อําเภอหนองเรือ 
 

ขอมูลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  54 โรงเรียน    

ลําดับ รหัสสถานศึกษา โรงเรียน อําเภอ 

1 40050001 บานหนองไผดุสิตประชาสรรค หนองเรือ 

2 40050012 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือ 

3 40050016 บานกุดเลา หนองเรือ 

4 40050027 บานโนนทันวิทยา หนองเรือ 

5 40050035 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ 

6 40050039 บานกงประชานุกูล หนองเรือ 

7 40050044 หนองแสงวิทยาสรรค หนองเรือ 

8 40050053 บานเม็ง หนองเรือ 

9 40050059 บานยางคํา หนองเรือ 

10 40050062 บานฟาเหลื่อม หนองเรือ 

11 40050067 บานขามปอม ชุมแพ 

12 40050078 บานแหประชานุเคราะห ชุมแพ 

13 40050083 บานไชยสอ ชุมแพ 

14 40050093 บานอาจสามารถ ชุมแพ 

15 40050096 บานวังยาว ชุมแพ 

16 40050099 ชุมชนโนนหันวนัคร ู ชุมแพ 

17 40050102 หนองมวงประชานุกูล ชุมแพ 

18 40050106 บานโคกสูง ชุมแพ 
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ลําดับ รหัสสถานศึกษา โรงเรียน อําเภอ 

19 40050111 ฝายหินหนองทุมหนองทองศึกษา ชุมแพ 

20 40050115 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ 

21 40050126 กุดเขหวยบงวิทยานุกูล ชุมแพ 

22 40050132 บานหนองศาลา ชุมแพ 

23 40050136 บานซํายาง สีชมพู 

24 40050139 อางทองวิทยาคม สีชมพู 

25 40050143 บานหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพู 

26 40050151 บานผาขาม สีชมพู 

27 40050155 บานใหมโสกสมกบ สีชมพู 

28 40050157 ภูหานศึกษา สีชมพู 

29 40050160 ชุมชนบานวังเพ่ิม สีชมพู 

30 40050172 บานศรีสุข สีชมพู 

31 40050177 บานหนองตาไกพิทยา สีชมพู 

32 40050185 บานหนองแดง สีชมพู 

33 40050187 บานกุดขอนแกน ภูเวียง 

34 40050194 จตุรคามรังสรรค ภูเวียง 

35 40050196 บานกุดดุกวิทยา ภูเวียง 

36 40050200 บานโคกสงเปอยดอนดูวิทยา ภูเวียง 

37 40050206 บานนาชุมแสง ภูเวียง 

38 40050211 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียง 

39 40050219 ภูเวียงวิทยายน ภูเวียง 

40 40050224 บานเรือ ภูเวียง 

41 40050228 อนุบาลภูเวียง ภูเวียง 

42 40050231 บานหินรองโนนสวรรค ภูเวียง 

43 40050236 บานอางศิลา ภูเวียง 

44 40050240 หนองกระแหลงกระเดาวิทยา ภูเวียง 

45 40050242 บานหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียง 

46 40050250 หนองผักแวนโปงสังขวิทยา ภูเวียง 

47 40050254 นาฝายวิทยา ภูผามาน 

48 40050258 บานปากลวย ภูผามาน 

49 40050260 บานโนนสวางทากระบือ ภูผามาน 
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ลําดับ รหัสสถานศึกษา โรงเรียน อําเภอ 

50 40050262 หนองแหววังมนศึกษา ภูผามาน 

51 40050265 บานทรัพยสมบูรณ ภูผามาน 

52 40050271 บานนาด ี หนองนาคํา 

53 40050275 บานขนวน หนองนาคํา 

54 40050282 บานหนองนาคํา หนองนาคํา 

ขอมูลโรงเรียนโครงการโรงเรยีนคุณภาพ 

1)  โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนหลัก)  :  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู  อําเภอชุมแพ 

2)  โรงเรยีนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone)  : โรงเรียนบานเขาวง 

สาขาดงสะครานตาดฟา  อําเภอภูผามาน 

 

ขอมูลนักเรียน  (ขอมูล  ณ  วันท่ี  10  พฤศจิกายน  2564) 

ระดับช้ัน ชาย หญิง รวม จํานวนหองเรียน 

     

อนุบาล 1 274 256 530 79 

อนุบาล 2 1,299 1,185 2,484 244 

อนุบาล 3 1,495 1,296 2,791 253 

รวมกอนประถมศึกษา 3,068 2,737 5,805 576 

ประถมศึกษาปท่ี 1 1,730 1,618 3,348 273 

ประถมศึกษาปท่ี 2 1,814 1,591 3,405 271 

ประถมศึกษาปท่ี 3 1,839 1,703 3,542 273 

ประถมศึกษาปท่ี 4 2,105 1,999 4,104 278 

ประถมศึกษาปท่ี 5 2,050 1,953 4,003 277 

ประถมศึกษาปท่ี 6 1,900 1,833 3,733 274 

รวมประถมศึกษา 11,438 10,697 22,135 1,646 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 660 500 1,160 68 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 645 449 1,094 68 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 642 472 1,114 69 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 1,947 1,421 3,368 205 

รวมทุกระดับ 16,453 14,855 31,308 2,427 
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ผลการดําเนินงานท่ีผานมา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการขับเคลื่อนภารกิจโดยใช

แผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคลองเชื่องโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ. 2560 -2580  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 -2564)  แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 

2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธกิาร   

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ Quick Win  และนโยบายสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565   โดยกําหนดกลยุทธ   4 กลยุทธ   ไดแก  1) สงเสริม          

การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  2) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ใหกับประชากรวัยเรยีนทุกคน  3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

จากการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)  

สรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้  

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) ประจําปการศึกษา 2564   

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 

ระดับ กลุมสาระการเรียนรู เฉล่ียรวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คาเฉล่ียระดับ 

เขตพ้ืนท่ี 
48.94 34.36 32.80 32.93 37.26 

คาเฉล่ีย 

ระดับประเทศ 
50.38 36.83 34.31 39.22 40.19 

ผลตาง -1.44 -2.47 -1.51 -6.29 -2.93 

แปลผล ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา 
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ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O – NET) ประจําปการศึกษา 2564   

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 

ระดับ กลุมสาระการเรียนรู เฉล่ียรวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คาเฉล่ียระดับ 

เขตพ้ืนท่ี 
44.96 20.95 28.75 25.85 30.00 

คาเฉล่ีย 

ระดับประเทศ 
51.19 24.47 31.45 31.11 34.56 

ผลตาง -6.23 -3.52 -2.70 -5.26 -4.56 

แปลผล ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา 

 

ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ National Test (NT)  ประจําปการศึกษา 2564   

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 

ระดับ ความสามารถดาน เฉล่ียรวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร 

คาเฉล่ียระดับ 

เขตพ้ืนท่ี 
61.05 54.87 57.96 

คาเฉล่ีย 

ระดับประเทศ 
56.14 49.44 52.80 

ผลตาง +4.91 +5.43 +5.16 

แปลผล สูงกวา สูงกวา สูงกวา 
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ผลการทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถในการอาน (Reading Test)   ประจําปการศึกษา 2564    

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 

ความสามารถดาน การอานออกเสียง 

(รอยละ) 

การอานรูเรื่อง 

(รอยละ) 

เฉล่ียรวม 

คาเฉล่ียระดับ 

เขตพ้ืนท่ี 
67.55 74.94 71.25 

คาเฉล่ีย 

ระดับประเทศ 
69.95 72.79 71.38 

ผลตาง -2.40 +2.15 -0.13 

แปลผล ต่ํากวา สูงกวา ต่ํากวา 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 

(Integrity and Transparency Assessment Online) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 95.02 AA ผาน 
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สวนท่ี 2  

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของคณะรัฐมนตร ีเมือ่วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ไดวิเคราะหความสอดคลองของ

แผนในระดับตางๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ในการแบงแผนออกเปน 3 ระดับ  ไดแก 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันใหเกิดพลังผลักดัน

รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 

แผนระดับท่ี 2  หมายถึง  แผนซ่ึงเปนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางๆ เพ่ือบรรลุตาม

เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ และถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปดวยแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายและ

แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดทําข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ เพ่ือถายทอดเปาหมายและประเด็น

การพัฒนาของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ไปสูการปฏิบัติ หรือจัดทําข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ 

ซ่ึงรวมถึง แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติการดาน... แผนปฏิบัติราชการ... แผนปฏบิัติการประจําป 

ซ่ึงวิเคราะหความสอดคลองของแผนท้ัง 3  ระดับท่ีเก่ียวของกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดังนี้ 

  

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติ        

เปนเปาหมาย การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให

สอดคลอง และบูรณาการกัน ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560           

ซ่ึงกําหนดใหหนวยงานรัฐ ทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 

2561 - 2580 มีวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว               

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบดวย ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน   

การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียม            

และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดลอม และความยั่ งยืน              

ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ การพัฒนา

ประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึงยุทธศาสตรการพัฒนา

ประ เทศ  6  ยุ ท ธศาสตร  ป ระกอบด ว ย  1 )  ยุ ท ธศาสตร ด า นคว าม ม่ันคง  2 )  ยุ ท ธศาสตร ด า น                        
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การสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย              

4) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโต           

บนคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ  6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ                

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรหลัก 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมาย  

1) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2) สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร   

1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

3) การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีวิสัยทัศน คือ เปนองคกรชั้นนํา

ระดับภูมิภาค ดานการบริหารจัดการท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ภายใตแนวทางศาสตร

พระราชา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้             

ยังมีพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับ

การศึกษาภาคบังคับ ผู เรียนพิการ ผู เรียนดอยโอกาส ผู เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อน           

การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสร าง ศักยภาพครู  การยกระดับ คุณภาพสถานศึกษาตางๆ                    

ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะ

อาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ยุทธศาสตรรอง 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เปาหมาย  

 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร 

 การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาต ิ
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีการสรางความเสมอภาค             

ทางการศึกษาดวยการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

ในรายการพ้ืนฐาน  5  รายการ  ไดแก  1)  คาจัดการเรียนการสอน  2)  คาหนังสือเรียน  3)  คาอุปกรณการ

เรียน  4)  คาเครื่องแบบนักเรียน  และ  5)  คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ซ่ึงการสนับสนุนคาใชจาย

ดั งกล า ว เป นการสร า งความ เป นธร รมในการ เ ข า ถึ งบริ กา รการ ศึกษา   สํ าหรั บผู มี ร าย ได น อย                      

และกลุมผูดอยโอกาสท่ัวประเทศ  รวมท้ังการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ  

ไดแก  โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร  และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา             

โดยการสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  และเทคโนโลยีทางไกล            

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  เพ่ือสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการ             

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

เปาหมาย   

 บานเมืองม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร   

 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีแผนการพัฒนาการศึกษาและ

แผนการเสริมสรางภูมิคุมกัน  ใหการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  อาชีพใหเกิด

ความสมานฉันท  และรูรักสามัคคี  มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน  อยูรวมกันอยางสันติสุข                        

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  บุคลากร

ทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน              

มิใหเปนผูเสพรายใหม  พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา         

ยาเสพติด  สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคมเสริมสรางมาตรฐานในการปองกัน     

และแกไขปญหาในกลุมเปาหมายซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวตอไป 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย  

1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมตอบสนอง             

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร   
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1) ภาครัฐยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว โปรงใส 

2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง           

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

3) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีการใชแผนในการบริหาร           

จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  ทันสมัย  มีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช                

ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับ

นักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวม            

ในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการบริหารท่ีมี                      

ธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริตและปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

แผนระดับท่ี 2  (เฉพาะท่ีเก่ียวของ) 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)   

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนท่ีจัดทําไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร

ชาติ โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํา

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ                    

ซ่ึงประเด็นแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น ประกอบดวย 1) ความม่ันคง 2) การตางประเทศ 3) 

การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต   5) การทองเท่ียว  6) การพัฒนาพ้ืนท่ี             

และเมืองนาอยูอัจฉริยะ  7) โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล  8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาด

กลาง และขนาดยอมยุคใหม 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  10) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม   11) การ

พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู 13) การสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 14) ศักยภาพ

การกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม             

18) การเติบโตอยางยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 20) การบริการประชาชน                         

และประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวน                  

การยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมาย                           

ใหเปนองคกรเจาภาพหลัก ในประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู และเปนองคกรเจาภาพรวม ในประเด็นท่ี 11 

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

ประเด็นหลัก 

ประเด็นท่ี  12  การพัฒนาการเรียนรู  

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
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เปาหมายท่ี  1  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษท่ี  21  สามารถในการแกไขปญหาปรับตัว  สื่อสาร  และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล

เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปาหมายท่ี  2  คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ

พหุปญญาดีข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5   มีแผนการ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย  รวมถึง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  

ใหผูเรียนทุกระดับและทุกกลุม  ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน  เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต           

อยางท่ัวถึงพรอมมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ            

การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน  ท่ีพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบท           

ของพ้ืนท่ีท่ีหลากหลายรวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ   

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาเสริมสรางศักยภาพของครู  เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครูให มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี  21                  

การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  เพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   

ใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  มีสภาพแวดลอม              

ท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนรูดวยการสงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ท้ังอาคารสถานท่ี  แหลงเรียนรู            

และวัสดุอุปกรณ  ดานการจัดการศึกษาท้ังบุคลากร  หลักสูตรและกิจกรรม  และดานการมีสวนรวมของเอกชน  

บาน/วัด /ศาสนาสถานอ่ืนๆ  รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครอง และชุมชน  

ตลอดจนโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน 

 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 แนวทางการพัฒนา  1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21  2) เปลี่ยนโฉม

บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม  3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  4) 

พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  และ 5) สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 เปาหมายของแผนยอย  คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ

เรียนรูและมีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

 การบรรลุ เปาหมาย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5             

มีแผนการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย  รวมถึง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  การวัด          

และประเมินผล  ใหผูเรียนทุกระดับและทุกกลุม  ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง  พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการ         

ของประเทศ  การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีหลากหลาย  

รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ  พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพครูเพ่ือพัฒนาครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปน               
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ในศตวรรษท่ี 21  การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โรงเรียนคุณภาพ เพ่ือสรางโอกาสให

นักเรียนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือผลิตผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน ตลอดจน

โรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน 

 

 แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาท่ีหลากหลาย 

 แนวทางการพัฒนา   1) พัฒนาและส ง เสริมพหุปญญา 2)  สร าง เสนทางอาชีพ 

สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 

 เปาหมายของแผนยอย  ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม

พหุปญญา  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเปาหมาย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5           

มีแผนการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย  รวมถึง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  การวัด         

และประเมินผล  ใหผูเรียนทุกระดับและทุกกลุม  ท้ังผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ผูเรียนระดับการศึกษาภาค

บังคับ  ผู เรียนพิการ  ผู เรียนดอยโอกาส  ผู เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ          

และมีมาตรฐานเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง  พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ         

ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ  การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสม  

กับบริบทของพ้ืนท่ีหลากหลาย  รวมถึงแนวโนมของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนา          

ของประเทศ  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครูเพ่ือ

พัฒนาครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21             

การสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ          

ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  การพัฒนาผู มีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป  นาฏศิลป  ดนตรี            

และกีฬา  และนวัตกรคุณภาพ  ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

 

ประเด็นรอง 

ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

เปาหมายระดับประเด็นแผนแมบท 

เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย 

สติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด

ชีวิต 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 พัฒนาผูเรียน

ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ 

 แผนยอยการพัฒนาชวงตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 
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 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา           

ท่ีมีคุณภาพ 

 เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการ

ท่ีมีคุณภาพ 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5            มี

แผนการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายรวมถึง การสนับสนุนการยกระดับการจัดการศึกษากอนประถมศึกษาใน

พ้ืนท่ีการดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาให กับนักเรียนระดับการศึกษา          

ภาคบังคับ 

 เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วันรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวนรูจัก

คิดวิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ                     

ในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5            

มีแผนการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมถึง การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู              

ท่ีหลากหลายใหเ อ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                

การจางครูวิทยาศาสตรคณิตศาสตร ในโรงเรียนท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผู เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           

เพ่ือการศึกษาตอและการมีงานทํา การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษาการขับเคลื่อน

การดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย  คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีระบบ          

ใหความชวยเหลือผูเรียนกลุมเปาหมายเปนพิเศษ 

 แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม 

 แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน โดยเฉพาะผูท่ีตองการความ

ชวยเหลือเปนพิเศษ 

 เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมาย            

ท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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 การบรรลุเปาหมาย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 สนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมการจัดการศึกษาดาน

เทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 

ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง  

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 สงเสริมการจัด

การศึกษาใหเกิดความสมานฉันท อยูรวมกันอยางสันติสุข ปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแกไข

ปญหาชวยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดใหกลับตัวและกลับคืนสูสังคม 

 แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

 แนวทางการพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 พัฒนาการ

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจ

ซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุม

เด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สราง

และพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาใน

กลุมเปาหมาย 

 เปาหมายของแผนยอย 

 -  ปญหาความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและ

พัฒนาประเทศ 

 การบรรลุ เปาหมาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5                

มีแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนการเสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือ ใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับอัตลักษณวิถี

ชีวิตวัฒนธรรม อาชีพใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางสันติ

สุขมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 

บุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินและมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน                 

และแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด              

ในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็ก          

และเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม เสริมสรางมาตรฐาน

ในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงตอไป 

 

ประเด็นท่ี 10 การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม  

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
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เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจ                

ในความเปนไทยมากข้ึนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทย มีความสุข     

และเปนท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 สงเสริม          

ใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล         

ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี        

สรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม 

 แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ    

และการเปนพลเมืองท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 สงเสริมใหมี

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี          

แกผูเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

 เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐาน

และสมดุลท้ังดานสติปญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมดีข้ึน 

 การบรรลุ เปาหมาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5                 

มีแผนการสงเสริมใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิด

อยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี           

ภูมิใจในการทําความดีอีกท้ังสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน         

และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 

ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย ภาครัฐมีความโปรงใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 สงเสริม          

การจัดการเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

 แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แนวทางการพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 สงเสริมใหมี

การปลูกฝงวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

 เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

 การบรรลุเปาหมาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5              

มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน พัฒนาผูนํา

เยาวชนตอการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต           
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และพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริตและปองกัน          

การทุจริตทุกรูปแบบ 

 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด – 19  

พ.ศ. 2564 – 2565 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ มีเปาหมายสําคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ        

อยูไดมีงานทํา กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง สรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถ่ิน เศรษฐกิจ 

ประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม”              

โดยได  ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการ ท่ีควรใหความสํ า คัญเปนพิเศษในระยะ 2 ปขางหนา                    

เพ่ือเสริมสราง ศักยภาพในการฟนฟูและขับเคลื่อนประเทศใหสามารถ “ลมแลวลุกไว หรือ Resilience”  โดย 4 

ประเด็น การพัฒนา ประกอบดวย 

- การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาตางประเทศ โดยมุงเนนการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ          

ไปยังระดับทองถ่ิน ผานการสงเสริมการจางงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนท่ีและชุมชน รวมกับการให ความ

ชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถปรับตัว สูธุรกิจใหมท่ีมี

แนวโนมความตองการมากข้ึนในอนาคต  เพ่ือใหเศรษฐกิจฐานรากเปนกําลังหลัก   ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเ พ่ือรองรับการเติบโตอย างยั่ งยืน               

ในระยะยาว (Future Growth) โดยมุงเนนดานการเตรียมความพรอมและสงเสริมความสามารถ                 

ในการแขงขัน ของเครื่องยนตทางเศรษฐกิจหลัก ท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใตภูมิทัศน         

ของเศรษฐกิจโลก แบบใหม ไดแก อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยครบวงจร การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค

และเนน คุณภาพ การเกษตรมูลคาสูง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให เปนกําลังหลักในการขับเคลื่อน           

การพัฒนาประเทศ (Human Capital)  โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหสนับสนุนอุตสาหกรรม และ

บริการ เป าหมาย ท่ีประเทศไทยมี โอกาส  และมี ศักยภาพตลอดจนสอดคลอง กับความตองการ                     

ของตลาดแรงงานและโครงสรางเศรษฐกิจท่ีปรับเปลี่ยนไป  พรอมท้ังเยียวยาผู ท่ี ไดรับผลกระทบ                

จากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทางสังคมให เหมาะสม เพียงพอกับความจําเปนในการดํารงชีวิต            

โดยเฉพาะในดานรายได และสุขภาพ 

- การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 

Factors) ใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีจะสงผลกระทบตอศักยภาพของประเทศ อาทิ การเรงรัด

พัฒนาและใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ การปรับปรุงกฎหมาย และการดําเนินงานของภาครัฐ    

ใหทันสมัย การพัฒนาและประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรม การเสริมสรางความม่ันคงและศักยภาพ 
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ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสงเสริมการมีรวม จากภาคีเครือขายการพัฒนาตาง ๆ เพ่ือลด

อุปสรรค ขอจํากัด และสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    

ข้ันพ้ืนฐาน เ พ่ือใหบรรลุ เปาหมายของแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ ตามท่ีกําหนด                   

ในระยะเวลา 2 ป (พ.ศ. 2560 - 2565)  แนวทางการพัฒนาท่ีตองมุงเนนในแผนแมบทเฉพาะกิจภายใต 

ยุทธศาสตรชาติอันเปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณโควิด - 19  จะตองใหความสําคัญกับการเรงดําเนินการในมิติตาง ๆ   

ท่ีเชื่อมโยงไปถึงการบรรลุคาเปาหมายตามท่ีกําหนดไว บนหลักการ พ้ืนฐานของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ

ของประเทศดานการพรอมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพ่ือพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Cope, Adapt, 

Transform: CAT)  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ และเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ข้ันพ้ืนฐาน โดยสรุป ดังนี้ 

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) 

ดวยการยกระดับทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม           

และบริการท่ีจะเปนเครื่องยนตทางเศรษฐกิจหลักท้ัง 5 สาขาตามท่ีระบุไวในประเด็นการพัฒนาท่ี 2)             

Future Growth ขางตน รวมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต           

ของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกชวงวัย  ตลอดจนการสง เสริมความม่ันคงทางสุขภาพเ พ่ือให                   

คนเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน ดังนี ้

1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และสงเสริมการเรียนรูดวยการสงเสริมแรงงาน              

ท่ีอยูในภาคการผลิตและบริการท่ีไดรับผลกระทบ ใหไดรับการฝกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพ

แรงงาน ใหเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสรางเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ของ

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานโดยการมีสวนรวมของภาคเอกชน สงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีจําเปน สําหรับ

การเรียนการสอน และการเรียนรูดวยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พรอมท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ของแรงงานเพ่ือใหแรงงานมีความยืดหยุนพรอมปรับตัว ตลอดจนมุงเนนการผลิต กําลังคนท่ีมีคุณภาพ            

ในระยะยาว เปนตน 

2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ดวยการชวยเหลือ เยียวยา 

และชดเชยคนยากจน กลุมเปราะบาง ท่ีไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงระดับของปญหาและความตองการ 

ท่ีแตกตางกันของกลุมเปาหมาย พรอมท้ังผลักดันใหแรงงานเขาสูระบบประกันสังคมมากข้ึน พัฒนาระบบ   

และกลไกการชวยเหลือกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุมใหตรงจุด และพัฒนาระบบความคุมครอง   

ทางสังคมใหเหมาะสมสอดคลองกับรูปแบบตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการ  ตั้งแตระดับ

นโยบายจนถึงระบบขอมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เปนตน 
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แผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนการปฏิรูปประเทศ ไดมีการประกาศเม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2561 เพ่ือกําหนดกลไก วิธีการ 

และข้ันตอนการปฏิรูปประเทศในดานตางๆ โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย          

ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคีปรองดอง         

มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาดานวัตถุ   

กับการพัฒนาดานจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา 

ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงมีการปฏิรูป 13 ดาน  ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดาน

การบริหารราชการแผนดิน  3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข  8) ดานสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 

ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 12) ดาน

การศึกษา 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศตอง

สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กับยุทธศาสตรชาติ ท่ีมีผลบังคับใช   เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2562 จึงไดมี

การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 ซ่ึงกําหนด

แผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ไดแก  1) การสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐาน

สมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี21 3)การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเนน

การฝกปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ นําไปสูการจางงาน  และการสรางงาน   5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบ

ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยาง

ยั่งยืน และกําหนดกิจกรรมท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) เพ่ือเรงรัด

ใหเกิดผลการดําเนินการท่ีสําคัญภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัย ไดรับการ

พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 

1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษากอน

ประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษาใหนักเรียนใน

ระดับกอนประถมศึกษา 

2. เรื่องการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

2.1 ประเด็น 
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 1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคลท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ 

 2) การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือ สถานศึกษา ท่ีตองมีการ

ยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 

2.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 

 1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะ ความพิการ        

ในศูนยการศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรวม เพ่ือใหเด็กพิการไดรับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 

 2) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห เพ่ือให            

เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษา 

 3) การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4) การสงเสริมใหเกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดแก โรงเรียน พ้ืนท่ีสูงในถ่ิน

ทุรกันดาร  โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกง  และโรงเรียนในพ้ืนท่ีขางเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 5) การสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และ

เทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2.3 เป าหมาย กิจ กร รม  :  จั ดก า ร ศึกษา ให นั ก เ รี ยน ในร ะดั บก อนประถม ศึ กษา                    

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู         

และอาจารย 

3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 

3.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ภาษาตางประเทศ

และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอม ในการจัดการเรียนการสอน สอด

รับกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 4.1 

ประเด็น 

 1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน           

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  

 3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 

 4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  

4.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 
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 1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนและ

ประชาชนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง  พรอมท้ังมีทักษะและ

ศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการ ของประเทศ 

 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน   การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา             

ท้ังโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก           

การจางครูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

เล็ก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี ท่ีหลากหลาย รวมถึงแนวโนมของสังคม

ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคลองกับการพัฒนาของประเทศ 

 3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสราง ภูมิคุมกันปองกัน           

ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุม

เด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี  สู สังคม            

เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทย มีความม่ันคง 

 4) การเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให นักเรียน ครู ผูบริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา แหงคุณธรรมความดี

อยางเปนธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี อีกท้ังสรางเครือขายชุมชนองคกรแหง

คุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางาน ดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม 

5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรู ดวยดิจิทัลแหงชาติ 

5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี ทางไกล              

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1. เรื่องการปองกันและเฝาระวัง 

1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน การทุจริต        

และประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน            

การปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการ

สรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตและพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับ ปฐมวัย 

เปาหมาย 

1) เด็กปฐมวัยในชวงกอนวัยเรียน (3 - 5 ป) ทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูขาดแคลนทุนทรัพย  

ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลและสงเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และไดรับโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง

ระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครัวหรือกลุมของครอบครัวจนสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกวา

อยางเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 

2) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขาศึกษาตออยางนอยจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

และไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเอง ในการดํารงชีวิตได 

3) ประชากรวัยแรงงานมีทักษะดานการอานและคณิตศาสตร (Literacy & Numeracy 

Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการทํางานและการใชชีวิตในโลก ยุคปจจุบัน 

4) เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย         

ดวยความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง ภาคเอกชน 

ตัวชี้วัด 

1) อัตราการเขาเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับกอนวัยเรียนไมนอยกวา          

รอยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไมนอยกวารอยละ 95  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวารอยละ 90 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไมนอยกวารอยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาไมนอยกวา รอยละ 

35 ในป 2565 

2) สัดสวนประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษา ภาคบังคับระดับ

ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 6 - 14 ป) ไมเกินรอยละ 5 ในป 2565 

3) มีระบบการบูรณาการ การจัดการขอมูลสารสนเทศขนาดใหญ (Big Data) 

ของเด็กเยาวชนดวยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายต้ังแตระดับปฐมวัย ระหวาง

กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาคเอกชนเพ่ือสงเสริมโอกาส  

ทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาแกผูขาดแคลนทุนทรัพย ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

4) มีการพัฒนาเครื่ องมือสํารวจความพรอมของเด็กปฐมวัยในการเขาสู การ ศึกษา             

ระดับประถมศึกษา และ เครื่องมือการประเมินศักยภาพดานการอานและคณิตศาสตรในระดับการศึกษา          

ข้ันพ้ืนฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมท้ังมีการจัดเก็บและรายงานขอมูลตอสาธารณะทุก 3 ป 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ          

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

เปาหมาย 
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1) ผู เรียนทุกระดับเปนผู มีความรู   ทักษะ  และใฝ เรียนรู  มี ทักษะในการดํารงชีวิต               

ในโลกยุคใหม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปนพลเมืองท่ีตื่นรู มีความรับผิดชอบสาธารณะ 

2) ครู/อาจารยมีสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู ประกอบดวย การออกแบบ การเรียนรู การ

จัดกิจกรรมการเรียนรู มีจิตวิทยาการเรียนรู สื่อและการใชสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู การวัด

และประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเปนครู 

3) ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน วิชาการ        

และการนิเทศการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ดานหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและ เทคโนโลยี เพ่ือ

การเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  

ตัวชี้วัด 

1) มีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแบบหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ในทุกระดับการศึกษา 

2)  ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ได รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู                 

แบบ Active Learning ผานการพัฒนาการคิดข้ันสูงเชิงระบบ 

3) ครูผูสอนจัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาสมถรรนะผูเรียนแบบถักทอความรู ทักษะ และเจตคติ 

คานิยม และคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 

4) ระบบการประเมินผลลัพธผูเรียนใหมีความหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล 

(Personalized learning) และสามารถสะทอนสมรรถนะของผูเรียนไดตามบริบทของสถานศึกษา สัดสวนของ

การนําผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับชาติ มาใชในการพิจารณาประเมินผล ของครูและผูบริหารสถาบันการศึกษา 

5) มีแพลตฟอรมการเรียนรูอัจฉริยะ ท่ีรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกระบวนการ จัดการเรียนรู     

สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู เรียน เ พ่ือสง เสริมการเรียนรู  เปนรายบุคคล 

(Personalized Learning) สําหรับผูเรียนทุกชวงวัย 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร         

ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

1.  กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและ อาจารย               

ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู  ท่ี มีประสิทธิภาพ เ ท่ียงตรง           

และลดความเหลื่อมล้ํา 

 2) มีหลักสูตรการผลิตครูท่ีเปนเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝก ประสบการณวิชาชีพครู 

ตามความตองการและความจําเปนตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนท่ี 

 3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครู  และครู พ่ีเลี้ยง             

ในโรงเรียนหรือสถานฝกประสบการณวิชาชีพดานวิชาชีพครู เพ่ือนําไปสูการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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และสมรรถนะ และการวิ เคราะหและพัฒนาสมรรถนะอาจารยสถาบันผลิตครู  และครู พ่ี เลี้ ยงตาม              

ความตองการจําเปน 

2 .  กล ไกและระบบการ พัฒนาครู และบุ คล ากรทางการ ศึกษาสายสา มัญ ศึกษา                  

และสายอาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 

 1) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูท้ังสายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา          

ความเปนครู เพ่ือนําไปสูการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะหและพัฒนา 

สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความตองการจําเปน 

 2) มีระบบกลไกใหครูและผูบริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อยางตอเนื่อง อาทิ PLC 

& CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development)             

และใหความสําคัญกับการนิเทศและติดตามชวยเหลือครูใหม/ครูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษา 

3. มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนําผลการประเมิน สมรรถนะ ไป

เปนสวนสําคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยม      

ท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกง           

ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรม ในการเขาถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมี คุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชน                  

มีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 

3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง    

ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง    

ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ สนับสนุน     

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน          

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

เปาหมายรวม 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 

ท่ีดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ

รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงาม ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต 
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ท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ เขมแข็ง

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม ท่ีมีคุณภาพ            

อยางท่ัวถึงและเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15 

3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม  สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร           

กับสิ่งแวดลอม  มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา   โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40  ของพ้ืนท่ี

ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง           

ไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอย  ท่ี

ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤต        ให

อยูในเกณฑมาตรฐาน 

4. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี        และ

เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา

อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษย ลดลง มีความ

พรอมท่ีปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวม ในการกําหนด

บรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญ 

ในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และโลก   และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุน                         และการสงออก

ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได              

กระจาย อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการ ซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการ          

แทนไดดีกวา ลดลง  เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ  ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ

องคกร ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน  โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบัน               การ

จัดการนานาชาติ  และอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดี ข้ึน  การใชจายภาครัฐ                           

และระบบงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูง  ฐานภาษีกวางข้ึน  และดัชนีการรับรูการทุจริตดี ข้ึน  รวมถึง              

มีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  

2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

3. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู ดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง 
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แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม          

ท่ีพึงประสงค 

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ ในการดํารงชีวิต อยางมีคุณคา 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  

เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

1. ลดปญหาความเหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน 

และแกไขปญหาความยากจน 

2. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ แนวทางการพัฒนา 

1. เ พ่ิมโอกาสให กับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ํ าสุดใหสามารถ            

เขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

2. ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมี คุณภาพใหแก เด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาส            

ทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรางกาย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง และย่ังยืน 

เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

1. ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 

2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาส           

ในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 

การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไว ซ่ึงสถาบันหลัก           

ของชาติ โดยนําแนวทางพระราชดําริไปเผยแพรและพัฒนา และดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

พระราชดําริ รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ         

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

เปาหมายระดับยุทธศาสตร 

เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 
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นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 

1. แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 10 ประเด็นการปองกัน และ

ปราบปรามยาเสพติด 

2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  

3. ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

4. กลยุทธ รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรู                

ถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 9 เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

1. แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี 11 ประเด็นการเสริมสราง 

ความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครฐัมีระบบปองกันและแกไขการทุจริตและประชาชน

ไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

3. ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริตของประเทศไทย 

4. กลยุทธ รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยมตอตาน                  

และปฏิเสธการทุจริต 

 

แผนระดับท่ี 3  

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

เปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุ งจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคน              

สามารถ เขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา            

ท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน         

และการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดนําไปเปนกรอบและแนวทาง            

การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใตบริบทเศรษฐกิจ

และสังคม ของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปนพลวัตร 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึงภายใต กรอบ

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมาย ของการพัฒนา

การศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเทาเทียม ทางการศึกษา 

(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบท เปลี่ยนแปลง 

(Relevancy) ในระยะ 20 ปขางหนา  และมียุทธศาสตร  6  ประการ  คือ  1) การจัดการศึกษา เพ่ือความม่ันคง

ของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคม แหงการเรียนรู 4) การสราง
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โอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติไดกําหนดประเด็นการพัฒนาไว  23 ประเด็น มีประเด็นท่ีเก่ียวของ กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นท่ี 

11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 

 

แผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) 

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นวา 

สถานการณในปจจุบัน มีปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากข้ึน ท้ังในดาน

กฎหมาย ดานโยบายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนท่ีกลาวมาขางตน เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจน เปนไป

ตามขอกําหนดของกฎหมาย สอดคลองกับแนวนโยบายและเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตร แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง เพ่ือเปนการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อน 

การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  จากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการใหเด็กปฐมวัยไดรับ การดูแล 

และพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มีความพรอมสําหรับการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึนเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพตาม

เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ  ผานการขับเคลื่อน  6  ประเด็นยุทธศาสตร  1) สรางโอกาส ในการเขาถึงบริการ

การศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง เทาเทียม และเปนธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาปฐมวัย 3) สงเสริม 

และพัฒนาพอแม ผูปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

และเผยแพรองคความรู สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย   5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ี

เก่ียวของใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธกิาร ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2553 - 2565)  ท่ีสอดคลอง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  นโยบายและแผนระดับชาติ วาดวย

ความม่ันคง เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา แผนปฏิบัติ

ราชการ ซ่ึงมีสาระสําคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษา  เพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ        

2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ    

3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัย  และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาสความเสมอภาค 

และความเทาเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ  3 ป  (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของสํานักงานคณะกรรมการ              

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตามท่ี กําหนดไว ในพระราชกฤษฎีกาว าด วย พระราชกฤษฎีกาว าด วยหลัก เกณฑ              

และวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 สํานักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)                  

ท่ีสอดคลองเชื่อมโยง กับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป

ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ 

วาดวยความม่ันคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหทุก

สวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ   แผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   และแผนอ่ืน ๆ   ในป   พ.ศ. 2563  ถึง  2565     ซ่ึงมีสาระสําคัญ 6 เรื่อง  ไดแก   

1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและ 

นวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัย และการ

สรางสังคมแหงการเรียนรู  4) การสรางโอกาสความเสมอภาค  และความเทาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด

การศึกษา โดยมีเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติ ราชการแตละ

เรื่องดังกลาว 

เนื่องดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ            

และ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป                     

(พ.ศ.2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดสาระสําคัญไว 6 เรื่อง           

ตามนโยบายและจุดเนนเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ข้ันพ้ืนฐาน แตเนื่องดวยสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบาย การจัดการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2561-2565 และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) มาสูแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2560-2565  ซ่ึงกําหนดสาระสําคัญไว 4 เรื่อง ท่ีสอดคลองกับ นโยบายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีการบูรณาการ  เปาหมาย  ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/

โครงการสําคัญ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศตอไป 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2560 - 2565)  สํานักงานคณะกรรมการ           

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 

2560 - 2565) เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบรรลุ เปาหมายท่ี
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กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  พ.ศ. 2561 - 2580  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ ราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2553 - 

2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2565 และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 - 2565 รวมท้ัง ใชเปนแนวทางในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงมีสาระสําคัญ     

4  เรื่อง  ไดแก  1) สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  2) สรางโอกาส        

และความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง 

กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย จํานวน 14 เปาหมาย 

ตัวชี้วัด  จํานวน 18 ตัวชี้วัด  และแนวทางการพัฒนา จํานวน 49 แนวทาง เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศตอไป 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565)  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา             

ข้ันพ้ืนฐานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซ่ึงประกอบดวยกลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัย           

จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม 

รวมถึงการจัด สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 

2.  ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษา               

อยางเสมอภาคจนจบ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ 

4. เด็กกลุมเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน ไดรับ

การชวยเหลือ ใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ

ยึดม่ัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิ          และ

หนาท่ี อยางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ            

ตามมาตรฐาน สอดคลองกับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทันตอ          การ

เปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ          มี

ความพรอม ท้ังทางดานวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน              

(Sustainable Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา มีการนํ าระบบขอ มูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช ในการบริหารจัดการ                      

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาและพ้ืนท่ีนวัตกรรมไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความคลองตัว          

และเอ้ือตอการบริหาร และการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท 

3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 

นโยบายท่ีเก่ียวของ 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยทุธ จันทรโอชา) 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอ

รัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน จําแนก 

เปนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ซ่ึงนโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย   1) การ

ปกปอง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความ

สงบสุข ของประเทศ 3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) 

การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  และการกระจาย 
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ความเจริญสูภูมิภาค 7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการ

พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุข            และหลักประกันทางสังคม 10) 

การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 11) การปฏิรูป การ

บริหารจัดการภาครัฐ 12) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ไดแก 1) การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบ

สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจ

โลก 4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การ

วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 8) การแกไข ปญหา

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา 9) การแกไขปญหา ยาเสพติด

และสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 10) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 11) การจัดเตรียม

มาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย 12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็น ของประชาชน และ

การดําเนินการเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เ ทียนทอง) มอบนโยบายแก

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในคราวประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  6  มกราคม  2565   

1. ความปลอดภัย  

2. เด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน 

3. เรงการพัฒนาครู 

4. ทําแพลตฟอรมกลางเชื่องโยงขอมูลกระทรวงศึกษาธิการ 

5. การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

6. กฎระเบียบตางๆ ท่ีทําใหการดําเนินงานลาชา 

 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 

นโยบายการจัดการศึกษา 12 ขอ ดังนี้ 

ขอ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของ

โลกในศตวรรษท่ี  21 โดยมุ ง พัฒนาผู เรี ยนทุกระดับการศึกษาให มีความรู  ทักษะและคุณลักษณะ                   

ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

ขอ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ             

ท้ังดานการจัดการเรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย            

และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 
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ขอ 3 การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) 

และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนา แพลตฟอรมการ

เรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและ เขาถึงแหลงเรียนรู           

ไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนําฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใช ประโยชนในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ขอ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน 

สถานศึกษาให มีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา              

โดยใช จังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพ่ือกําหนด           

ใหมีระบบ บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน           

ใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัด           

เปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ขอ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบ    วัด

ความรู และทักษะท่ีจําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือใหระบบ การ

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนอง

ผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

ขอ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดม 

ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา  

มีความเปนธรรมและสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายได เขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุม อ่ืนๆ                     

กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

ขอ 7 การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF)             

สูการปฏิบัติ เปนการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยง

ระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิต และการจัดทํา

มาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได 

ขอ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา 

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ            

การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๐๒ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม            

โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม

ความกาวหนาเปนระยะ 

ขอ 9 การศึกษาเ พ่ืออาชีพและสร าง ขีดความสามารถในการแข ง ขันของประเทศ                 

เพ่ือให ผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ  และคุณภาพ

ชีวิต ท่ีดีมีสวนชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 
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ขอ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย            

มาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนํานวัตกรรมและเทคโนโลย ี          

ท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

ซอ 11 การเ พ่ิมโอกาสและการเข า ถึงการศึกษา ท่ีมี คุณภาพของกลุ มผู ดอยโอกาส              

ทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ

กลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

ขอ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู ตลอด

ชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุม

ผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 

นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 

ชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความ

ปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัย

อันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถ ของ

ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

 3. ฐานขอมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซํ้าซอน เพ่ือใหได 

ขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถ              

นํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

 4. ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน         

การดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของ            

แตละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบัน                     

และอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ 

และมาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสม         

และ เต็มตามศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอม            

ในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 
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 7. การจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษา           

ใหผู ท่ี มีความตองการจํา เปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคม                   

อยางมีเกียรติศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายดานการศึกษา 

ซ่ึงถือเปน สวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวในทุกดาน 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรม ปฏิรูป

ประเทศท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ท่ีมีความสําคัญ เรงดวน 

และสามารถดําเนินการและวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมในชวงป  พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565  

ซ่ึงเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก  (1) การสรางโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย  (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพ่ือ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  และ (3) การสรางระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1) ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให กับผู เ รี ยน  ครู  และบุคลากร                 

ทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ การ

มีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 

2) ดานโอกาส 

2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

2.2 ดํ า เนิ นการ  ให เ ด็ กและเยาวชนได รับการ ศึกษาจนจบการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน                   

อยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ และ

ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียน                     ท่ี

มีความสามารถพิเศษ สูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกัน ไมให

ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยาง

เทาเทียมกัน 

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ      

ในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญา       

ของเศรษฐกิจพอเพียง 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

41 

 

3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผู เรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน            

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน            การ

ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก

ศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปน            

ในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุกดาน 

สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่ มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก          

และโรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลอง            

กับบริบทของพ้ืนท่ี 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา       

ปท่ี 1 - 3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ           

ของชุมชน 

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะและสถานศึกษา 

ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา            

และการเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
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สวนท่ี 3  

ทิศทางการพัฒนาของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5  มีสาระสําคัญภาพรวม  ประกอบดวย  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค และกลยุทธของ

หนวยงาน  4  เรื่อง  ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน 

“ภายในป 2566  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปนองคกร ชั้น

นําระดับภูมิภาค ดานการบริหารจัดการท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ภายใตแนวทางศาสตร

พระราชา” 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง       ใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. จัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  

ไดรับความปลอดภัย จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตร 

และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 (3R&8C) 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและมีความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน 

5. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการ 

ทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

6. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะดานภาษา และ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

7.  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
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เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี อยางมี

ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

สอดคลองกับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับอนาคต มีความรู ความเขาใจ สามารถ 

วางแผนในการศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา และสามารถปรับตัวในการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

3. ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัย จาก

ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม รวมถึง

การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีสมรรถนะ ความรู ความ

เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา        

ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายดานดิจิทัล        

ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายดานปญญาประดิษฐ 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ      มี

การกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบใช

งานวิจัย เทคโนโลย ีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธหนวยงาน 

 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

 กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

 กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 

กลยุทธที ่1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัย            

จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม 

รวมถึงการจัด สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

44 

 

 

ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย  

ป 2565 

1. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน         

ในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย

คุกคาม แบบใหม ทุกรูปแบบ 

รอยละ 85 

2. รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการตาม

แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ      

ใหสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า        

รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

รอยละ 90 

3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการ       

ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า

รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

รอยละ 90 

4. รอยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ           

เรื่องการจัดระบบความปลอดภัยตางๆ สามารถนําความรู          

ไปถายทอดสูโรงเรียนได 

รอยละ 90 

 

แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

1. สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา           

ใหสามารถวิเคราะห ประเมินสถานการณ ความเสี่ยง และดําเนินการตาม

แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหสามารถ          

ปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

2. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ รูจักวิธีการ ปองกัน         

และแกไข เก่ียวกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม        

ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะ

ฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซํ้า ตลอดจนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค           

ดานสิ่งแวดลอม ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

3. พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีมุงเสริมสรางทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ          

ใหแกผูเรียน เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม             

และโรคอุบัติซํ้า 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

4. สงเสริม พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรียนรูดวยตัวเอง ท่ีนําไปสู 

Digital Life & Learning รวมถึงความพรอมของครูผูสอนในการจัด          

การเรียนการสอนออนไลนเพ่ือความปลอดภัย เม่ือตองเผชิญกับสถานการณ

ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

5. สงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอม และสรางระบบนิเวศนการเรียนรู          

ท่ีปลอดภัยในสถานศึกษา ใหผูเรียนมีความปลอดภัยมีความอบอุน               

และมีความสุขในสถานศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

6. เสริมสรางแนวทางการปองกันและแกปญหาจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ             

ไดอยางทันทวงที เชน ภัยคุกคามทางไซเบอร การแสดงออกท่ีไมเหมาะสม 

พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกผูอ่ืน (Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา           

การลวงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความรวมมือจากภาคีเครือขาย 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

 

กลยุทธที ่2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 

2.  ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ 

4. เด็กกลุมเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน  

ไดรับการชวยเหลือ ใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย  

ป 2565 

1. อัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ

การศึกษาภาคบังคับเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

รอยละ 100 

2. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 70 
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ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย  

ป 2565 

3. จํานวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการ         

ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง

การศึกษา ท่ีเหมาะสม ตามความจําเปน 

รอยละ 100 

4. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับ 

นักเรียนยากจน 

รอยละ 50 

แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

1. สรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเสมอภาค              

โดยการคนหา เฝาระวัง ติดตาม และชวยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ป) ทุกคน 

ใหไดรับการดูแลและสงเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับปฐมวัย          

ท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา  

รร. 

2. สรางโอกาสและความเสมอภาคการเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ

ใหแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางตอเนื่อง โดยจัดการศึกษา              

ตามขีดความสามารถของผูเรียน ความถนัด และศักยภาพของแตละบุคคล 

วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา , กลุม

สงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการคนหา เฝาระวัง ติดตาม             

และประสานชวยเหลือ ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                

ท่ีอยูนอกระบบการศึกษาใหเขาถึงการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ และไดรับการ

พัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล และสนับสนุนใหมีขอมูล องคความรู 

และแนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ ท่ีจําเปนในการปองกันนักเรียน            

ออกจากระบบการศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี                              

สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ การวัด               

และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ               

และเด็กดอยโอกาส 

กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

รร. 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

5. สงเสริม พัฒนาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางโอกาสทางการศึกษา กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาทางไกล

และการสื่อสาร 

รร. 

6. ระดมการมีสวนรวมของสังคมอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางโอกาส                   

และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา ,กลุม

นโยบายและแผน 

รร. 

 

กลยุทธที ่3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ          

และยึดม่ัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิ       

และหนาท่ี อยางมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย 

2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

สอดคลองกับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  

มีความพรอมท้ังทางดานวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG เปาหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีมีคุณภาพและสรางเสริมคุณภาพท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย  

ป 2565 

1. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ            

และทักษะ ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 100 

2. รอยละของผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย                

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 

รอยละ 100 

3. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป รอยละ 100 
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ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย  

ป 2565 

4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ               

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

รอยละ 41.33 

5. รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาและยกระดับความรู 

ภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) 

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 100 

6. รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับ การเตรียมความพรอม (ดานการอาน คณิตศาสตร         

และวิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับนานาชาติ            

ตามโครงการ PISA 

รอยละ 100 

7. รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน 

ตามพหุปญญา 

รอยละ 20 

8. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปญญา 

รายบุคคล 

รอยละ 20 

แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

คุณภาพผูเรียน 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู                

และทักษะท่ีจําเปนของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย 

มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข และนอมนํา              

พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา-

เจาอยูหัว สูการปฏิบัติ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

2. พัฒนาผูเรียนตามแนวทางพหุปญญา (Multiple Intelligences) กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร                 

การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และ

ภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เชื่อมโยงสู          

อาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

4. สงเสริม พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรียนรูของผูเรียน ท่ีนําไปสู 

Digital Life & Learning 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

5. ดําเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผูเรยีน เพ่ือพัฒนาให

สอดคลองกับศักยภาพและสงเสริมขีดความสามารถ ตามศักยภาพ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

คุณภาพคร ู

6. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู รูปแบบ Active 

Learning / Co-creation ใหกับผูเรียน ในทุกระดับชั้น 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีศักยภาพในการจัด  

การเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ มีความรูความสามารถ           

ในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู และทักษะในสังคม

ยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal) มีแรงจูงใจ ในความเปนครูมืออาชีพ 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

รร. 

8. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี การพัฒนาตนเอง             

ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนา รายบุคคล สงเสริมการทดสอบ

สมรรถนะรายสาขาในระดับสูง ตามมาตรฐานนานาชาติของครู มี

จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ 

 

 

 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

รร. 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

หลักสูตรและอ่ืน ๆ 

9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศนหลัก คือ Career 

Education , Competency Building , Creative 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

10. สงเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู (Assessment for 

Learning) ท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ของสถานศึกษา โดยใหมีรูปแบบ

วิธีการท่ีหลากหลาย เชน การทดสอบดวยขอสอบปรนัยและอัตนัย              

การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment)               

และการประเมิน ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนตน 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

11. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอยางยั่งยืน                            

ในการจัดการเรียนรวม 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

12. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ ์            

ทางการศึกษาของผูเรียน รวมท้ังดําเนินการใหมี การขยายผล 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผานแพลตฟอรม ดานการศึกษา             

เพ่ือความเปนเลิศ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

14. บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาตอดานอาชีพ และการประกอบอาชีพ 

หรือการมีงานทําตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา ,กลุม

สงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา               

เด็กปฐมวัยแหงชาติ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

การศึกษา 

รร. 

16 สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษา

พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ใหสอดคลอง กับบริบทพ้ืนท่ี สนับสนุน          

การพัฒนาระบบและกระบวนการ บริหารจัดการกระบวนการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงาน          

ของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

17 เสริมสรางความเขมแข็งศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (HCEC) 

เพ่ือเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคคลสูความเปนเลิศ 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

กลยุทธที ่4 เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษา 

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการนําระบบขอมูลสารสนเทศ  

และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาและพ้ืนท่ีนวัตกรรมไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความคลองตัว 

และเอ้ือตอการบริหาร และการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ  

และการบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการโดยการมีสวนรวม ของ

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน และมีระบบการติดตาม ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีสวนในการกําหนดแนวทางและ

แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

ป 2565 

1. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 

ท่ีเปนดิจิทัล 

รอยละ 100 

2. สัดสวนของเวลาท่ีครูใชเพ่ือการเรียนการสอน  

และงานท่ีเก่ียวของ กับการเรียนการสอนตองานอ่ืน ๆ 

สัดสวน 3 : 2 
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ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

ป 2565 

3. รอยละสถานศึกษาไดรับการสงเสริมระบบประกันคุณภาพ

ภายในและสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา(SAR) 

รอยละ 100 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมิน ITA สูงข้ึน รอยละ 96 

5 รอยละของสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 80 

แนวทางการพัฒนา 

ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเปนปจจุบัน เพ่ือสามารถ

ตอบสนองความตองการ ท่ีแตกตางของนักเรียน และผูรับบริการทุกประเภท 

รวมท้ัง พัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน 

ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการ              

ท้ังในภาพรวม และเฉพาะกลุมได โดยสามารถเชื่อมโยงกับ ฐานขอมูลกลาง

ของหนวยงานอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกมิติ 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาทางไกลและ

การสื่อสาร 

รร. 

2. พัฒนาและจัดระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สําหรับประชาชน             

และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีการเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาทางไกลและ

การสื่อสาร 

รร. 

3. สงเสริม การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการใหมี               

ประสิทธิภาพทุกระดับ 

กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาทางไกลและ

การสื่อสาร 

รร. 

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา  

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนาการจัดทํา

มาตรฐานสําหรับโรงเรียน โดยนําผลการวิจัย วิเคราะหของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) นําสูการดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

กลุมนโยบายและแผน 

, กลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัด

การศึกษา 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

รร. 

5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา                  

ท่ีมีคุณภาพ 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

6. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูได

อยางมีคุณภาพ ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใหผูเรียนไดมีโอกาส         

รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และสงเสริมใหสถานศึกษา           

มีความเขมแข็งในระบบประกันคุณภาพ 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

การบริหารจัดการ 

9. จัดสรรงบประมาณและทรพัยากรดานการศึกษาในการขับเคลื่อน นโยบาย 

ตามความตองการและจําเปนของผูเรียนและสถานศึกษา ในบริบท             

ของแตละพ้ืนท่ี และกระจายอํานาจการบริหาร และงบประมาณไปสู

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา โดยลดกิจกรรม                     

ท่ีดําเนินการจากสวนกลาง เนนกํากับทิศทางและติดตามประเมินผล 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

10. สนับสนุนใหมีการปรับอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา             

ข้ันพ้ืนฐานใหเหมาะสม 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

11. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล กลุมบริหารงานบุคคล 

รร. 

12. พัฒนาบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการวาง

กลยุทธองคกร การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสรางสุข ในองคกร              

และพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดานความเชื่อมโยงจาก

นโยบายสูการปฏิบัติ วัฒนธรรมการใหบริการ และการสรางเครือขายการ

ทํางาน และใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ มาตรฐานตําแหนง และวิทยฐานะ 

พัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความกาวหนา            

กลุมบริหารงานบุคคล 

รร. 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบหลัก 

ในอาชีพ มาตรฐานตําแหนงและวิทยฐานะ 

13. บริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครู                    

ท่ีไมใชการสอน และบริหารอัตรากําลังในสํานักงานทุกระดับใหสอดคลอง            

กับภารกิจ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล 

รร. 

14. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน           

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) โดยใหบุคลากร ในหนวยงานทุกระดับ  

นําหลักธรรมาภิบาลไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ

และตอเนื่อง 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา , กลุม

กฎหมายและคดี 

รร. 

15. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา โดย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีบทบาทและสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ

พัฒนา และการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา เพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รร. 

16. บูรณาการระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา             

ในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based ระดับคลัสเตอร 

(Cluster) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

กลุมนโยบายและแผน 

รร. 

17. สงเสริมการมีสวนรวม และจัดการศึกษารวมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน           

ภาคประชาสังคม และองคกรอ่ืน ๆ โดยเพ่ิมบทบาท และกรอบภารกิจท่ี

ตอบสนองตอนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

กระทรวงศึกษาธิการมากข้ึน 

กลุมนโยบายและแผน 

,กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 

รร. 

 

จุดเนนการดําเนินงาน 

“ใครๆ ก็ไปหองเรียน” 

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. ระดับปฐมวัย  

วิธีการ - ฝกวินัย   

เปาหมาย - มีวินัย 

2. ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-3 
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วิธีการ - แบบฝก  

 - นวัตกรรม   

เปาหมาย - อานออกเขียนได 

 - คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   เพ่ิมข้ึน 

 - คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ 

(NT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   เพ่ิมข้ึน 

3. ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6 

วิธีการ - แบบฝก  

 - นวัตกรรม   

เปาหมาย - ใฝเรียนรู 

 - คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน         

(O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6   เพ่ิมข้ึน 

4. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 

วิธีการ - 1 โรงเรียน 1 อาชีพ  

เปาหมาย - มีทักษะอาชีพ 

 - คะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน         

(O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   เพ่ิมข้ึน 

 

คานิยมองคกร   

“นําสมัย  ใสใจบริการ  ทํางานเปนทีม” 

กรอบวิธีคิดและวิถปีฏิบตั ิ

1. มุงสูดาวดวงเดียวกัน 

2. ถูกใจเปนรองถูกตองเปนหลัก 

3. ถาบังคับทิศทางลมไมไดใหปรับใบเรือ 

4. การบริการเหนือความคาดหมาย 

5. คนทําดีตองมีท่ียืนท่ีดีในสังคม 
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สวนท่ี 4  

รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับเปนคาใชจายในการบริหารสํานักงาน คาสาธารณูปโภค              

คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและติดตามพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณ 

สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวมท้ังสิ้น    

8,727,433.38   บาท  ดังนี้ 

1. คาใชจายพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการดําเนนิงานและคาสาธารณูปโภค (งบประจํา) วงเงิน  4,000,000 บาท 

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  วงเงิน  4,727,433.38  บาท 

 2.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ สพป.ขอนแกน เขต 5 (1,000,000 บาท) 

และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก อบจ.ขอนแกน (1,000,000 บาท) วงเงิน    2,000,000 บาท 

2.2 โครงการ/กิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ“กองทุน ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนนักเรียน” สพป.

ขอนแกน เขต 5 วงเงิน  933, 476.38 บาท 

2.3 โครงการ/กิจกรรมท่ีคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม และสามารถดําเนินการได               

เม่ือรับงบประมาณจัดสรรเพ่ิมเติมแลว   วงเงิน    1,793,957 บาท 

2.4 โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ   

1. คาใชจายพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการดําเนนิงานและคาสาธารณูปโภค  (วงเงิน 4,000,000 บาท) 

ท่ี รายการ งบประมาณ 

1. คาไฟฟา 1,000,000 

2. คานํ้าประปา 100,000 

3. คาโทรศัพท 20,000 

4. คาไปรษณียและขนสง 60,000 

5. คาจางเหมาบริการท่ัวไป 200,000 

6. คาจางเหมาถายเอกสารสํานักงาน 50,000 

7. คาวัสดสุํานักงาน 600,000 

8. คาวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิง 250,000 

9. คาซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 80,000 

10. คาซอมแซมยานพาหนะ 70,000 

11. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 190,000 

12. คาจางพนักงานทําความสะอาด (3) 

  + ลูกจาเหมาบริการ (1) 

680,000 
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ท่ี รายการ งบประมาณ 

13 คาใชจายในการประชุม 700,000 

 รวมวงเงิน (บาท) 4,000,000 

 

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (วงเงิน 4,727,433.38 บาท) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  

เพ่ือดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. โครงการ/กิจกรรม ไดรับจัดสรรงบประมาณ  จํานวน  14  โครงการ 

(สพป.ขอนแกน เขต 5 และ อบจ.ขอนแกน) 

2. โครงการ/กิจกรรม ท่ีใชงบประมาณของ“กองทุน ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนนักเรียน” 

สพป.ขอนแกน เขต 5 จํานวน   1  โครงการ 

3. โครงการ/กิจกรรมท่ีคาดวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม และสามารถดําเนินการ

ไดเม่ือรับงบประมาณจัดสรรเพ่ิมเติมแลว จํานวน 14  โครงการ 

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีไมใชงบประมาณ   จํานวน   2  โครงการ 

ซ่ึงจําแนกตามกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ดังนี้ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วงเงินประมาณ ผูรับผิดชอบ 

  รอจัดสรร สพป.ขก.5 อ่ืนๆ  

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

1 โครงการฝกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือ

ตานภัยยาเสพติดภายใตมาตรการเฝา

ระวัง ปองกันและแกไขปญหาการแพร

ระบาดของ โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

 (COVID-19) 

210,000   กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

2 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต ประจําป 

2565 

60,000   กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

3 โครงการมอบ “ถุงปนรัก ปนสุข สู 

COVID-19” ใหกับนักเรียนดอยโอกาสท่ี

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  933,476.38 
(กองทุนชวยเหลือ

นักเรียนฯ) 

กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

4 โครงการชวยเหลือและสงเสริมให

ประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรบั

11,000   กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วงเงินประมาณ ผูรับผิดชอบ 

  รอจัดสรร สพป.ขก.5 อ่ืนๆ  

การศึกษา 

อยางท่ัวถึงปการศึกษา 2565 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน 

การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

พิเศษ 

แบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา 

20,000   กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

6 โครงการพานองกลับมาเรียน ประจําป

การศึกษา 2565 

60,000   กลุมสงเสรมิการจดั

การศึกษา 

7 โครงการพัฒนาการศึกษาเรียนรวม 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 

659,000   กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

8 โครงการการสงเสริมการจัดการสอน 

และการเรียนรูรูปแบบ Active Learning 

 100,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

 50,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

10 โครงการประเมินความสามารถดานการ

อานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1  ปการศึกษา 2564 

38,982   กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

11 โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 

96,285   กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

12 โครงการพัฒนาระบบการวัด 

และประเมินผล 

 50,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

13 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 50,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

14 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนผานแพลตฟอรมดานการศึกษา 

 40,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วงเงินประมาณ ผูรับผิดชอบ 

  รอจัดสรร สพป.ขก.5 อ่ืนๆ  

เพ่ือความเปนเลิศ 

15 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูสูการเรียนรูสูฐาน

สมรรถนะและพัฒนาผูเรียนตามแนวทาง

พหุปญญา (Multiple Intelligences) 

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 ปงบประมาณ 2565 

 40,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

16 โครงการเตรียมความพรอมผูเรียนสูการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ 

PISA2022 

 40,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

17 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความ

เปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และ

วิชาการ 

 100,000 1,000,000 
(อบจ.ขอนแกน) 

กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

18 โครงการพัฒนาคุณธรรม นอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

123,000   กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

19 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุจริตประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

125,000 

 

  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

20 โครงการพัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ  100,000  กลุมบรหิารงานบุคคล 

21 โครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา : : 

แนวทางการนําขอตกลงพัฒนางาน 

(Performance  

Agreement : PA) ประจําปงบประมาณ 

2565 สูการปฏิบัติ สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5 

47,440   กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

22 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและ

 130,000  กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 
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  รอจัดสรร สพป.ขก.5 อ่ืนๆ  

บุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ 

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

23 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

 30,000  กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

24 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5 

 20,000  กลุมนโยบายและแผน 

25 โครงการประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) 

ไมใชงบประมาณ กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั

การศึกษา 

26 โครงการพัฒนาวินัยและคุณธรรม 

จริยธรรมผูบริหาร ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ไมใชงบประมาณ กลุมกฎหมายและคด ี

27 โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา

ทางไกล ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา สื่อดิจิตอลและสื่อ

ประชาสัมพันธการศึกษา 

150,000   กลุมสงเสรมิ

การศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

28 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

 240,000   กลุมอํานวยการ 

29 โครงการบริหารจัดการลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยและพัฒนาภูมิทัศน

สิ่งแวดลอม 

เพ่ือองคกรคุณภาพ 

  10,000   กลุมอํานวยการ 

30 โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพ

ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษา 

133,250   กลุมอํานวยการ 

31 โครงการงานพระราชพิธีในวันสําคัญ 

และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

60,000   กลุมอํานวยการ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วงเงินประมาณ ผูรับผิดชอบ 

  รอจัดสรร สพป.ขก.5 อ่ืนๆ  

 รวมงบประมาณ 1,793,957 1,000,000 1,933,476.38  

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน   4,727,433.38  
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   การเช่ือมโยงแผนในระดับตางๆ 
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1 โครงการฝกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือ

ตานภัยยาเสพติดภายใตมาตรการเฝา

ระวัง ปองกันและแกไขปญหาการแพร

ระบาดของ โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

210,000  1 1  -  5 1 1 

2 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต ประจําป 

2565 

60,000  1 11 3 1 1 1 

3 โครงการมอบ “ถุงปนรัก ปนสุข สู 

COVID-19” ใหกับนักเรียนดอยโอกาสท่ี

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

933,476.38 1 1 3 1 1 1 

4 โครงการชวยเหลือและสงเสริมให

ประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรบั

การศึกษาอยางท่ัวถึงปการศึกษา 2565 

11,000  4 11  -  1 1 2 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานการ

ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

แบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา 

20,000  4 11 3 2 1 2 

6 โครงการพานองกลับมาเรียน ประจําป

การศึกษา 2565 

60,000 4 11 - 2 1 2 

7 โครงการพัฒนาการศึกษาเรียนรวม 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 

659,000  4 11  -  1 1 2 

8 โครงการการสงเสริมการจัดการสอนและ

การเรียนรูรูปแบบ Active Learning 

100,000  3 12  -  1 3 3 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

50,000  3 12  -  1 3 3 

10 โครงการประเมินความสามารถดานการ 38,982 3 12 - 1 3 3 

การเชื่อมโยงแผนระดับตางๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 
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อานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1 ปการศึกษา 2564 

11 โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 

96,285 3 12 - 1 3 3 

12 โครงการพัฒนาระบบการวัดและ

ประเมินผล 

50,000  3 12  -  1 3 3 

13 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

50,000  3 12  -  1 3 3 

14 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือ

ความเปนเลิศ 

40,000  3 12  -  1 3 3 

15 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูสูการเรียนรูสูฐาน

สมรรถนะและพัฒนาผูเรียนตามแนวทาง

พหุปญญา (Multiple Intelligences) 

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 ปงบประมาณ 2565 

40,000  3 12  -  1 3 3 

16 โครงการเตรียมความพรอมผูเรียนสูการ

ประเมินผลนักเรยีนรวมกับนานาชาติ 

PISA2022 

40,000  3 12  -  1 3 3 

17 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความ

เปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และ

วิชาการ 

1,100,000  3 12  -  1 3 3 

18 โครงการพัฒนาคุณธรรม นอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

123,000  3 10  -  1 3 3 

19 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

125,000  6 21  -  6 3 3 
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การศึกษาสุจริตประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

20 โครงการพัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ 100,000  3 12  -  1 3 3 

21 โครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา : : 

แนวทางการนําขอตกลงพัฒนางาน 

(Performance Agreement : PA) 

ประจาํปงบประมาณ 2565 สูการปฏิบัติ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

47,440 3 12 - 1 3 3 

22 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ

ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ 

130,000  3 12  -  1 3 3 

23 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

30,000  3 12  -  1 4 4 

24 โครงการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

20,000  6 20  -  6 4 4 

25 โครงการประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) 

- 3 12 - 1 4 4 

26 โครงการพัฒนาวินัยและคุณธรรม 

จริยธรรมผูบริหาร ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

-  6 10  -  1 4 4 

27 โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา

ทางไกล ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา สื่อดิจิตอลและสื่อ

150,000  6 12  -  1 4 4 
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ประชาสัมพันธการศึกษา 

28 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

240,000  6 20  -   -  4 4 

29 โครงการบริหารจัดการลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยและพัฒนาภูมิทัศน

สิ่งแวดลอมเพ่ือองคกรคุณภาพ 

10,000  3 20  -   -  4 4 

30 โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพ

ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษา 

133,250  6 20  -   -  4 4 

31 โครงการงานพระราชพิธีในวันสําคัญและ

การสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

60,000  3 10  -  5 5 4 
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  ระยะเวลาดําเนินการ กลุมท่ี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รับผิดชอบ 

1 โครงการฝกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือตาน

ภัยยาเสพตดิภายใตมาตรการเฝาระวัง ปองกัน

และแกไขปญหาการแพรระบาดของ โรคติดตอ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    210,000   กลุม

สงเสริมฯ 

2 โครงการเสรมิสรางทักษะชีวิต ประจําป 2565     60,000   กลุม

สงเสริมฯ 

3 โครงการมอบ “ถุงปนรัก ปนสุข สู COVID-19” 

ใหกับนักเรียนดอยโอกาสท่ีตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

233,369.38 233,369 233,369 233,369 กลุม

สงเสริมฯ 

4 โครงการชวยเหลือและสงเสรมิใหประชากรวัย

เรียนทุกคนใหไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงป

การศึกษา 2565 

  3,000 8,000   กลุม

สงเสริมฯ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานการขอรับ

เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข

ในสถานศึกษา 

  20,000     กลุม

สงเสริมฯ 

6 โครงการพานองกลับมาเรยีน ประจําป

การศึกษา 2565 

 60,000   กลุม

สงเสริมฯ 

7 โครงการพัฒนาการศึกษาเรยีนรวม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 

    344,300 314,700 กลุมนิเทศฯ 

8 โครงการการสงเสรมิการจดัการสอนและการ

เรียนรูรูปแบบ Active Learning 

    10,000 90,000 กลุมนิเทศฯ 

9 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

  10,000 40,000   กลุมนิเทศฯ 

10 โครงการประเมินความสามารถดานการอาน

ของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 

 38,982   กลุมนิเทศฯ 

11 โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 

 96,285   กลุมนิเทศฯ 

12 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล   10,000 30,000 10,000 กลุมนิเทศฯ 

13 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  20,000 20,000 10,000 กลุมนิเทศฯ 

14 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผาน     40,000   กลุมนิเทศ

โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จําแนกรายไตรมาส 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 
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  ระยะเวลาดําเนินการ กลุมท่ี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รับผิดชอบ 

แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ ฯ 

15 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูสูการเรยีนรูสูฐานสมรรถนะ

และพัฒนาผูเรียนตามแนวทางพหปุญญา 

(Multiple Intelligences) ตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

ปงบประมาณ 2565 

    40,000   กลุมนิเทศฯ 

16 โครงการเตรยีมความพรอมผูเรียนสูการ

ประเมินผลนักเรยีนรวมกับนานาชาติ 

PISA2022 

  5,000 30,000 5,000 กลุมนิเทศฯ 

17 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรยีนสูความเปน

เลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 

      1,100,000 กลุมนิเทศฯ 

18 โครงการพัฒนาคณุธรรม นอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

    123,000   กลุมนิเทศฯ 

19 โครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจรติ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  95,000 30,000   กลุมนิเทศฯ 

20 โครงการพัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ 10,000 10,000 20,000 60,000 กลุมบุคคลฯ 

21 โครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา : : แนว

ทางการนําขอตกลงพัฒนางาน (Performance 

Agreement : PA) ประจําปงบประมาณ 2565 

สูการปฏิบัติ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

47,440    กลุมพัฒนา

ครูฯ 

22 โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม เพ่ือยกยอง

เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอยางเปนระบบ 

      130,000 กลุม

พัฒนาครูฯ 

23 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    30,000   กลุมนิเทศฯ 

24 โครงการจดัทําแผนปฏิบัติการสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

10,070 9,930   กลุม

นโยบาย

และแผน 

25 โครงการประชุมคณะกรรมการตดิตาม ตรวจ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) 

    กลุมนิเทศ

ฯ 
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  ระยะเวลาดําเนินการ กลุมท่ี 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 รับผิดชอบ 

26 โครงการพัฒนาวินัยและคณุธรรม จริยธรรม

ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

    กลุม

กฎหมายฯ 

27 โครงการสงเสริมและพัฒนาการศกึษาทางไกล 

ระบบขอมลูสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สื่อ

ดิจิตอลและสื่อประชาสัมพันธการศึกษา 

 65,000 45,000 40,000 กลุม

สงเสริม

การศึกษา

ทางไกลฯ 

28 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 

60,000 60,000 60,000 60,000 กลุม

อํานวยการ 

29 โครงการบริหารจัดการลดและคดัแยกขยะมลู

ฝอยและพัฒนาภูมิทัศนสิ่งแวดลอมเพ่ือองคกร

คุณภาพ 

  10,000     กลุม

อํานวยการ 

30 โครงการเสรมิสรางพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

15,740 39,170 39,170 39,170 กลุม

อํานวยการ 

31 โครงการงานพระราชพิธีในวันสําคญัและการ

สงเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี

15,000 15,000 15,000 15,000 กลุม

อํานวยการ 

 รวม 391,619.38  705,736.00  1,492,839.00  2,137,239.00   

 
 

= มีการดําเนินงาน/กิจกรรม 
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สวนท่ี 5  

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
 

การนําแผนสูการปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษา  

ท่ีเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จึงกําหนดปจจัยความสําเร็จ          

และกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ   

 ดําเนินการกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือขับเคลื่อน 

การดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ใหสอดคลองกับนโยบายในระดับชาติ กระทรวง สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยไดดําเนินการดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีจัดทําโครงการท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีกลุม /กลุมงาน เปนผูรับผิดชอบโครงการดําเนินงาน 

2. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ

ใหงบประมาณดําเนินการพัฒนาการศึกษาในความรับผิดชอบคุมคา และท่ัวถึงทุกผลผลิต 

3. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน  เพ่ือใหความเห็นชอบ และนําแผน            

สูการปฏิบัติ 

 

ปจจัยความสําเร็จ 

 1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ

งานและการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 2. หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

อยางเปนระบบ 

 3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 

 4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 

 1. สื่อสารทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมาย

การใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 

 2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางานและมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจาภาพหลัก

เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธและ

จัดทําแผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 

 4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 

 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดย

ติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 

 6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป         

สูสาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ท้ังนี้การบริหารงบประมาณใหคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอ

ผูเรียนสูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการดําเนินงาน

ถูกตองตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

 

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 กําหนดกรอบและแนวทางใชในการ

บริหารจัดการศึกษาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกงบประมาณตาม            

กลุมท่ีรับผิดชอบ  การรายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกข้ันตอน  ท้ังกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ 

และเม่ือสิ้นสุดงาน/โครงการ โดยใหผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป พ.ศ. 2565 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปน 3 ระยะ ไดแก  

 ระยะท่ี 1 รอบ 6 เดือน  

 ระยะท่ี 2  รอบ 9 เดือน  

 ระยะท่ี 3 รอบ 12 เดือน 

โดยนําขอมูลเขาในระบบรายงานผลการดําเนินงานทางอิเล็กทรอนิกสของระบบติดตาม

ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) และนําเทคโนโลยีสารสนเทศ “ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  หรือ  AMSS++ เปนเครื่องมือในการบริหารแผน            

และงบประมาณ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ในลักษณะ          

Real time เพ่ือประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงานและปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองเหมาะสม

กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 
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โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1.ช่ือโครงการ   การฝกอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด ภายใตมาตรการเฝาระวัง                                              

ปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของ โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)              

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ปงบประมาณ 2565 

2. ลักษณะโครงการ 

            โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

                 ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

            อยูระหวางดําเนินงาน ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

       เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

 อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5           

มีแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนการเสริมสรางภูมิคุมกัน  ใหการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณวิถี

ชีวิต  วัฒนธรรม  อาชีพใหเกิดความสมานฉันท  และรูรักสามัคคี  มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน  อยูรวมกันอยาง

สันติสุข  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  

บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน  และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน   

และแผนการปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสรางภู มิ คุมกันปองกันยาเสพติด                   

ในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม  พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลชวยเหลือกลุมเด็ก           

และเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนาระบบรองนับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคมเสริมสรางมาตรฐาน

ในการปองกันและแกไขปญหา ในกลุมเปาหมายซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวตอไป 
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2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ 

ประเด็นท่ี

เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน …ความม่ันคง 

 

เปาหมายท่ี 1 บานเมืองม่ันคงในทุกมิติ

และทุกระดับ 

 

ประเด็น  การ

ปองกันและ

แกไขปญหาท่ีมี

ผลกระทบตอ

ความม่ันคง 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ี

เกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 

เปาหมายท่ีเกี่ยวของ 
ประเด็นท่ี

เกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดานการศึกษา 

 

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

การจัดการศึกษา

เพ่ือเสริมสราง

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

    นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 

    แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี ท่ี 10 ประเด็นการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

    เปาหมายเชิงยุทธศาสตร…การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 

    ตัวชี้วัด…ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

    กลยุทธ…รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษของยาเสพติด        

เพ่ือปองกันการเสพยา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 
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4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

     ยุทธศาสตรท่ี .1 .ความม่ันคง 

     ยุทธศาสตรท่ี  11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

    แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครฐั 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

 นโยบายท่ีสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการประการหนึ่ง คือ การกําหนดใหมีการเสริมสรางทักษะ           

การดํารงชีวิตของผูเรียนเพ่ือใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3 ดาน คือ ยึดม่ันประชาธิปไตย มีคุณธรรม                 

ความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด โดยมุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาผูเรียน                   

และมีแนวทางการจัดกิจกรรมเชิงลึกท่ีนําไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกผิดชอบชั่วดี สงเสริม           

การมีวิ ถีปฏิบั ติ อันดีงามในชีวิตจริง และมีสวนรวมในกิจกรรมอยางจริงจั งโดยใหครอบคลุมผู เรียน                   

ทุกกลุมเปาหมายซ่ึงกระบวนการลูกเสือนับเปนอีกแนวทางหนึ่งในการสงเสริมและพัฒนาผู เรียนให              

เปนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดังกลาว  
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 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําหลักสูตรลูกเสือและคูมือการฝกอบรมซ่ึงประกอบดวยหลักสูตร

ลูกเสือตานภัยยาเสพติด โดยเนนกิจกรรมกลุมสัมพันธความรูเรื่องยาเสพติด ทักษะชีวิตเพ่ือการปองกันยาเสพติด                 

การสรางอุดมการณตานภัยยาเสพติด เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับมติของสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานภาคี

เครือขายดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ดําเนินการตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดประจําป 2565 สําหรับ            

จัดกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดใหแกสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและผูผานการฝกอบรม            

ตามเกณฑท่ีกําหนดสามารถขยายผลจัดตั้งเปนกองลูกเสือในสถานศึกษาได    

 ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 จึงจัดทําโครงการฝกอบรมลูกเสือ 

หลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ แกลูกเสือท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสัง กัดและลูกเสือในสถานศึกษาระดับเอกชนในกํากับ                    

เ พ่ือ ใหการ ขับเคลื่ อนนโยบายดั งกล าวบั ง เ กิดผลเปนรูปธรรมโดยสมบูรณยิ่ ง ข้ึนและบั ง เ กิดผลดี                      

แกผูเขารับการฝกอบรมตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหลูกเสือท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในเรื่องยาเสพติดและมีคุณลักษณะ                 

ท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน ไดแก ยึดม่ันประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเปนไทย และหางไกลยาเสพติด 

2.เพ่ือสงเสริมใหลูกเสือท่ีเขารับการฝกอบรมเรียนรู ทักษะชีวิตดานการปองกันภัยยาเสพติด                   

และดูแลเยียวยาชวยเหลือผูเก่ียวของกับยาเสพติดในเบื้องตน  

3.เพ่ือสรางเครือขายเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติดไมใหเขาสูสถานศึกษา 

3. เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)      

1. ฝกอบรมลูกเสือระดับมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด              

รวมท้ังสิ้น จํานวน 71 โรงเรียน  

2. จํานวนลูกเสือท่ีเขารับการอบรม ในสังกัดโรงเรียนละ 8 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 568 คน 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 มีจํานวนลูกเสือท่ีผานการอบรมหลักสูตร

ลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสิ้น จํานวน 568 คน  

4. ดําเนินการจัดฝกอบรม แยกเปน 4 จุดอบรม (ในกรณีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายเปนปกติ)     

3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. ลูกเสือท่ีเขาฝกอบรม บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

2. ความพึงพอใจ และเปนท่ียอมรับของสถานศึกษา/หนวยงาน/ชุมชน ในแตละกิจกรรมของโครงการ 
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4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

      4.1 ลูกเสือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ท่ีผานการฝกอบรม                      

มีความรูความเขาใจถึงภัยอันตราย ความเสี่ยงตอยาเสพติด และทักษะชีวิตของลูกเสือในการปองกันตนเอง         

ใหหางไกลจากยาเสพติด 

      4.2 ลูกเสือท่ีผานการฝกอบรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 มีคุณภาพ       

และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามนโยบายท้ัง 3 ดาน  คือ  ยึดม่ันประชาธิปไตย มีคุณธรรม                          

และหางไกลยาเสพติด 

      4.3  สถานศึกษาในสังกัดและกํากับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5               

มีเครือขายเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

 รอยละ 80 ของลูกเสือท่ีเขารวมในโครงการฝกอบรมลูกเสือผานการอบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยา

เสพติด กระทรวงศึกษาธิการ  

5.2 เชิงคุณภาพ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

กระทรวงศึกษาธิการ 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

6.1 ลูกเสือ เนตรนารี ผูกํากับลูกเสือ ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน 

6.2 สถานศึกษา 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  

จุดท่ี 1 คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนในเขตอําเภอชุมแพ ประกอบดวยโรงเรียนขยายโอกาส            

ทางการศึกษาในเขตอําเภอชุมแพ 18 โรงเรียนๆละ 8 คน รวม 144 คน 

จุดท่ี 2 คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนในเขตอําเภอหนองเรือ ประกอบดวยโรงเรียนขยายโอกาส         

ทางการศึกษาในเขตอําเภอหนองเรือ 18 โรงเรียนๆละ 8 คน รวม 144 คน 

จุดท่ี 3 คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนในเขตอําเภอภูเวียง ประกอบดวยโรงเรียนขยายโอกาส                  

ทางการศึกษาในเขตอําเภอภูเวียง 13 โรงเรียน หนองนาคํา 5 โรงเรียน  เวียงเกา 3 โรงเรียน  รวมท้ังสิ้น            

18 โรงเรียนๆละ 8 คน รวม 144 คน 

จุดท่ี 4 คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนในเขตอําเภอสีชมพู ประกอบดวยโรงเรียนขยายโอกาส         

ทางการศึกษาในเขตอําเภอสีชมพู 9 โรงเรียน ภูผามาน 5 โรงเรียน  รวมท้ังสิ้น 14 โรงเรียนๆละ 8 คน            

รวม 112 คน 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.เสนอขออนุมัติ

โครงการ 

                

2.ประชุมวางแผนการ

ดําเนินงาน 

                

3. การฝกอบรมลูกเสือ
ตานภัย  

หลักสูตร 3 วัน 2 คืน 

                

4. สรุปผลโครงการ 

 
                

5. ประเมิน/สรุปผล
โครงการ 

 

                

6. รายงานผลโครงการ

ให สพฐ. ทราบ 

ตามกําหนด 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด ...... 210,000  บาท  สองแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

210,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - - 210,000 - 
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: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล ...นางสาวธัญญรญัญ เคลือบวิเชียรกร โทรศัพท  .... 08 5850 9612....   

E-mail address narakornsriraksa2014@gmail.com .โทรสาร      0 4331 2850 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  เสริมสรางทักษะชีวิต ประจําป 2565 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

            ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

       อยูระหวางดําเนินงาน ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีแผนการพัฒนา

การศึกษาและแผนการเสริมสรางภูมิคุมกัน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหผูเรียนไดรับโอกาส  
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง   มีการพัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะ        
กลุมเปราะบางของสังคม  มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต มีทักษะในการประกอบอาชีพ และอยูในระบบการศึกษา
ตอไปเพ่ือปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงในปจจุบัน   
2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน ความม่ันคง เปาหมายท่ี 2 บานเมืองม่ันคง

ในทุกมิติและทุกระดับ 

 

ประเด็นท่ี .2 การปองกัน

และแกไขปญหาท่ีมี

ผลกระทบตอความม่ันคง 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี 1 

เด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษา กลับเขาศึกษาตอ

อยางนอยจนจบการศึกษา

ภาคบังคับและไดรับการ

พัฒนาทักษะอาชีพตามความ

ถนัดและมีศักยภาพท่ีพ่ึงพา

ตนเองในการดํารงชีวิตได 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 2  การ

ดําเนินการเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

  แนวทาง/กิจกรรม การ

สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาตั้งแต
ระดับปฐมวัย 
 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบ           
และมีสุขภาพกายและใจท่ีดี 

    แนวทาง  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู       

และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห          
อยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน สรางแรงจูงใจให
เด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน            
การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผู เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                   
เพ่ือการศึกษาตอ และการมีงานทํา การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อน
การดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 10 เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 
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ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิตเปนภู มิคุมกันชีวิตใหแกเด็กและเยาวชนในสภาพสังคม                
ท่ีเปลี่ยนแปลงและเตรียมพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต ซ่ึงเปนสมรรถนะสําคัญ ท่ีผูเรียนทุกคน         
พึงไดรับการพัฒนา นอกเหนือจากการไดความรูยังตองพัฒนาความรูสึกนึกคิด ใหรูจักสรางสัมพันธอันดี         
ระหวางบุคคล รูจักจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง         
ของสังคมและสภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผู อ่ืน      
หากไดรับการพัฒนาจะสามารถรับมือกับภาวะหรือสถานการณท่ีกอใหเกิดความไมม่ันคงซ่ึงเปนปญหา           
ท่ีมีความรุนแรง สลับซับซอน ไดแก สาธารณภัย ภัยโซเชียล ภัยยาเสพติด ภัยบุคคล สงผลใหเด็กวัยเรียน       
ภาคบังคับท่ีเคยเขาเรียนในสถานศึกษาแลว แตออกจากสถานศึกษาระหวางปไป โดยไมไปเรียนตอสถานศึกษา
อ่ืนใด และไมกลับเขามาเรียนตามปกติไดกอนท่ีจะจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป  

เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาวขางตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางทักษะชีวิต ปงบประมาณ 2565 เพ่ือใหนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ                   

มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต มีทักษะในการประกอบอาชีพ และอยูในระบบการศึกษาตอไป 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียนมีทักษะในการปองกันตนเองรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม       

ในภาวะคับขัน 
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2.2 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเอง

และผูอ่ืน 

2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหกับนักเรียน สามารถนําไปสรางรายไดแกครอบครัว 

2.4 เพ่ือสรางและขยายเครือขายนักเรียนแกนนําชมรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรม               

สภานักเรียน 

3. เปาหมาย 

    3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

          นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต มีทักษะอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น          

ไดตรงตามความตองการของตลาด 

    3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

         นักเรียนท่ีมีแนวโนมออกกลางคัน มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม 

ในภาวะคับขันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มีทักษะอาชีพท่ีนําไปประกอบอาชีพไดจริง และนําไปตอยอด 

ในการประกอบอาชีพ เม่ือจบการศึกษาภาคบังคับ หรือเปนอาชีพเสริมในระหวางท่ีกําลังศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

4.1 นักเรียนมีทักษะอาชีพ นําไปประกอบอาชีพหรือสรางอาชีพเสริมไดในระหวางเรียน 

4.2 นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีทักษะในการรับมือกับปญหาไดอยางเหมาะสม หันมาใชเวลาวาง          

ในการฝกอาชีพท่ีสนใจ และมีภูมิคุมกันจากยาเสพติดและอบายมุขตาง ๆ  

4.3 นักเรียนกลุมเสี่ยงท่ีมีแนวโนมออกกลางคันอยูในระบบการศึกษาตอไป 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

1) รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีแนวโนมออกกลางคัน ท่ีเขารวมโครงการมีทักษะอาชีพ 

ท่ีตรงตามความตองการของตลาด  

5.2 เชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนท่ีมีแนวโนมออกกลางคัน ท่ีเขารวมโครงการเห็นคุณคาในตนเอง มีภูมิคุมกัน                   

จากยาเสพติดและอบายมุขตาง ๆ หันมาใชเวลาวางในการฝกอาชีพท่ีสนใจ มีอาชีพท่ีตรงตามความตองการ         

ของตลาดและนําไปตอยอดในการประกอบอาชีพ เม่ือจบการศึกษาภาคบังคับ หรือเปนอาชีพเสริมในระหวาง          

ท่ีกําลังศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

    นักเรียนท่ีมีแนวโนมออกกลางคัน หรือนักเรียนท่ีสนใจ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  
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8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. สํารวจนักเรียนกลุม

เสี่ยงท่ีมีแนวโนมออก

กลางคัน เพ่ือเขารวม

โครงการ 

                

2. แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานและคณะ

วิทยากรใหความรู

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

                

3. ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

                

 4. ดําเนินกิจกรรม 

ระยะเวลา 1 วัน 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด จํานวน 60,000 บาท  (หกหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

60,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - - 60,000 - 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

82 

 

 

ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นางสาวกัญญารัตน  บําราชเข็ญ  โทรศัพท  0 4331 2505  ตอ 16 

E-mail address Saraban@kkn5.go.th  โทรสาร  0 4331 2850 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  มอบ “ถุงปนรัก ปนสุข สู COVID-19” ใหกับนักเรียนดอยโอกาส 

ท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

            ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

       อยูระหวางดําเนินงาน ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีการพัฒนา

กระบวนการระบบติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5 โดยเฉพาะนักเรียน ท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึง  100 %  

ทุกโรงเรียนในสังกัด 256 โรงเรียน 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

เปาหมายท่ี 2 สรางความเปน

ธรรม และลดความเหลื่อมล้ํา

ในทุกมิติ 

 

ประเด็นท่ี .1 การปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของ

โดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 

เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี 1 

-  เด็กปฐมวัยในชวงกอนวัยเรียน 

(3 -5 ป)  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูขาด

แคลนทุนทรัพยผูพิการ และ

ผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลและ

สงเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ หรือระดับสูงกวาอยาง

เสมอภาคตามการศึกษา  รวมถึง

ระบบการศึกษาซ่ึงจัดโดย

ครอบครัวหรือกลุมของครอบครัว

จนสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ

ระดับสูงกวาอยางเสมอภาคตาม

ศักยภาพและความถนัด 

 - เด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษา กลับเขาศึกษาตออยาง

นอยจนจบการศึกษาภาคบังคับ  

และไดการพัฒนาทักษะอาชีพตาม

ความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะ

พ่ึงพาตนเองในการดํารงชีวิตได 

- เกิดระบบหลักประกันโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต

ระดับปฐมวัยดวยความรวมมือ

ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และ

หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

รวมท่ังภาคเอกชน 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 2  การ

ดําเนินการเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

  แนวทาง/กิจกรรม การ

สรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแตระดับปฐมวัย 
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2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี - 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี - 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงมีจํานวนผูติดเชื้อ เปน

จํานวนมากในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ปจจุบันมีนักเรียนในสังกัด ท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดรับ

ผลกระทบตอการดํารงชีวิตเปนจํานวนมาก 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงจัดทํา

โครงการมอบ “ถุงปนรัก ปนสุข สู COVID-19” ใหกับนักเรียนและนักเรียนดอยโอกาส   ท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) เพ่ือชวยเหลือนักเรียน โดยใชงบประมาณจาก “กองทุน ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุน

นักเรียน” ตามระเบียบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 วาดวย กองทุนชวยเหลือ 

สงเสริมและสนับสนุนนักเรียน พ.ศ. 2563 ประกาศวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือชวยเหลือนักเรียนในสังกัดท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.2 เพ่ือชวยเหลือนักเรียนเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน สามารถดําเนินชีวิตไดเปนปกติ 

3. เปาหมาย 

    3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

          รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับการชวยเหลือ 

    3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

         นักเรียนท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 มีกําลังใจ 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

4.1 นักเรียนท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 ไดรับการชวยเหลือครบ รอยละ 100 

4.2 นักเรียนท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 ท่ีไดรับการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนฉุกเฉิน 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

รอยละ 100 ของนักเรียน ท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จํานวน 256 โรงเรียน ไดรับการชวยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนกรณีฉุกเฉิน 

เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ฯ และ ระเบียบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

วาดวย กองทุนชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนนักเรียน พ.ศ. 2563 ประกาศวันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  จํานวน  256 โรงเรียน  

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. เสนออนุมัติโครงการ 

  - แตงตั้งคณะ

ดําเนินงาน 

  - ประชุมวางแผนการ

ดําเนินงาน 

                

2. มอบ “ถุงปนรัก ปน

สุข สู COVID-19” 

ใหกับนักเรียนท่ีติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ท่ีติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

                

3. สรุปผลโครงการ 

  - สรุปและรายงานผล

การดําเนินงานให

หนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทราบ 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด จํานวน 933,476.38 บาท  (เกาแสนสามหม่ืนสามพันสี่รอยเจ็ดสิบหกบาท

สามสิบแปดสตางค) จาก “กองทุน ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนนักเรียน” สพป.ขอนแกน เขต 5 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

- - - - 933,476.38 
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2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 233,369.38 233,369 233,369 233,369 

 

ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นางสาวนิยม  หลอยดา  โทรศัพท  09 2074 6451 

E-mail address niyomloyda@gmail.com  โทรสาร  0 4331 2850 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ   ชวยเหลือและสงเสริมใหประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงปการศึกษา 2565  

2. ลักษณะโครงการ 

      โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน             ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถม ศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการ

ตามนโยบายเพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคลอง           

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กําหนดใหรัฐตอง

ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ             

อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ซ่ึงรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ

การศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย  

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน ดานการสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 

เปาหมายท่ี 1 สรางความเปน

ธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา

ในทุกมิติ 

 

ประเด็นท่ี 1 

การลดความเหลื่อมล้ํา 

สรางความเปนธรรมในทุก

มิติ 
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2.2 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของในระดับรอง 

(เลือกไดมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 

คนไทยเปนคนดี คนเกง มี

คุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิต

ในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นท่ี 2 

การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี  2 

การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ําทางการศึกษา 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 2 

การดําเนินการเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมายรวมท่ี   2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน 

       แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิต 

อยางมีคุณคา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา ในพ้ืนท่ีการดําเนินโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอ
การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนบาน การจางครูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและ
เล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสราง
เสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอ และการมีงานทาการขับเคลื่อนนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ..........-............. 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 
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4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี  11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต   

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคลองตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กําหนดใหรัฐตองดําเนินการ
ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย ซ่ึงรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือ
พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวย  และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565  
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 เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาวขางตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

จึงจัดทําโครงการชวยเหลือและสงเสริมใหประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เพ่ือใหประชากร

วัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบรับผิดชอบไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงตอไป    

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหมีขอมูลประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14 สามารถติดตามตรวจสอบเกณฑเด็กเขาเรียน และ

จัดสรรโอกาสทางการศึกษาไดครบทุกคน 

 2.2 เพ่ือใหนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

 2.3 เพ่ือใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดรับการชวยเหลือแนะแนวทางการศึกษาตอตามความถนัด

และความสนใจของตนเอง 

 2.4 เพ่ือใหประชากรวัยเรียนท่ีมีแนวโนมจะออกกลางคันหรือออกกลางคัน ในปการศึกษา 2565 ไดรับ

การชวยเหลือตามศักยภาพของแตละบุคคล 

3. เปาหมาย 

 3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

           1.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีขอมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14  

ในเขตพ้ืนท่ีบริการ จํานวน 7 อําเภอ ไดรับการชวยเหลือติดตามใหไดรับการศึกษาตามศักยภาพแตละบุคคล 

  2. ประชากรวัยเรียนท่ีเกิด ป พ.ศ.2558  ตาม ทร.14 ไดเขาเรียนปการศึกษา 2564 ครบทุกคน 

  3. นักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ครบทุกคน 

           4. นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ไดรับการชวยเหลือติดตามใหไดรับการศึกษา

ตอสายอาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50  

  5. นักเรียนท่ีออกกลางคัน ปการศึกษา 2565 ไดรับการชวยเหลือตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

1.  การดํา เนินงานรับนักเรียนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5                   

มีความเรียบรอยโปรงใส เปนธรรม สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

ปการศึกษา 2565 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

  2. ประชากรวัยเรียนในพ้ืนท่ีทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม

ศักยภาพสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   

  3. นักเรียนท่ีมีแนวโนมจะออกกลางคัน ปการศึกษา 2565 หรือออกกลางคัน ปการศึกษา 2564 ไดรับ

การชวยเหลือใหไดรับการศึกษาตามศักยภาพ 
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4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

4.1 ประชากรวัยเรียนท่ีเกิดป พ.ศ.2558 ตาม ทร.14 ในเขตพ้ืนท่ีบริการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ปการศึกษา 2565 ครบทุกคน 

    4.2 ประชากรวัยเรียนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 ไดศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษา          

ปท่ี 1 ครบทุกคน 

 4.3 นักเรียนท่ีประชากรวัยเรียนท่ีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนใหศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพในสายวิชาท่ีตนเองถนัดและสนใจ 

 4.4 ประชากรวัยเรียนท่ีเปนผูพิการ ดอยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน

ใหไดรับการศึกษาตามศักยภาพครบทุกคน 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 ไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ  

        2. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนไดรับหนังสือแจงใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนสถานศึกษาการศึกษา

ภาคบังคับ ปการศึกษา 2565 

        3. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 ศึกษาตอชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

        4. รอยละ 90 ของประชากรวัยเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ไดศึกษาตอชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ  

        5. รอยละ 50 ของนักเรียนออกกลางคันหรือมีแนวโนมออกกลางคัน ไดรับการติดตามชวยเหลือใหกลับมา

เขาเรียนท้ังในระบบหรือนอกระบบตามความเหมาะสมของบุคคล 

        6. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีพิการ ดอยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมสนับสนุนให

ไดรับการศึกษาตามศักยภาพ 

เชิงคุณภาพ 
สามารถใหการชวยเหลือสงเสริมใหประชากรวัยเรียน ไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

ตามความเหมาะสมของแตละบุคคล   
6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 7 อําเภอของ สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5   

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 7 อําเภอของ สพป.ขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. การรับนักเรียน                  

1.1 คณะกรรมการรับ

นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาพิจารณาแนว

ปฏิบัติของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา , แตงตั้ง

คณะกรรมการรับ

นักเรียนระดับโรงเรียน,

พิจารณาแผนการรับ

นักเรียน และพิจารณา

การขอเปดชั้นเรียน

อนุบาล 1 (3ขวบ)  แลว

เสนอคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด

ขอนแกน เพ่ือใหความ

เห็นชอบในสวนท่ี

เก่ียวของ    

                

1.2 เผยแพร

ประชาสัมพันธการรับ

นักเรียนและดําเนินรับ

นักเรียนตามปฏิทินการ

รับนักเรียนประจําป

การศึกษา 2565  

าประชาสัมพันธเผยแพร

กระบวนการรับนักเรียน  

                

 1.3 ดําเนินการจัดทํา

ขอมูลสารสนเทศ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ตรวจสอบการเขาเรียน

ตามขอมูลของนักเรียน

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

จากระบบ e-MES 

ระบบติดตามนักเรียน

เขาเกณฑเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 ป

การศึกษา 2565 โดยใช

ขอมูล ณ วันท่ี 10 

มิถุนายน 2565 ของ

โรงเรียนทุกสังกัด 

ติดตามตรวจสอบ 

ชวยเหลือนักเรียน

เขาเกณฑเรียนชั้น ป.1  

ปการศึกษา 2565 ท่ียัง

ไมพบท่ีเรียนใหไดเขา

เรียนครบทุกคน  แลว

ดําเนินการสงขอมูลการ

ตรวจสอบ ผานระบบ 

 e-MES 

2. การติดตาม

ชวยเหลือประชากรวัย

เรียนใหไดเรียนจนจบ

การศึกษาภาคบังคับ 

                

2.1 สํารวจนักเรียนกลุม

เสี่ยงท่ีมีแนวโนมจะออก

กลางคัน และจัดทํา

ขอมูลนักเรียนท่ีมี

แนวโนมจะออกกลางคัน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ปการศึกษา 2565 หรือ

ออกกลางคัน 

2.2 ติดตามชวยเหลือ

นักเรียนโดยการเสนอ

ทางเลือกท่ีเหมาะสมของ

แตละบุคคล  

จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย

ชวยเหลือนักเรียนท่ีมี

แนวโนมจะออกกลางคัน 

เปนรายบุคคล 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด จํานวน 11,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

11,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - 3,000 8,000 - 

 

ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล    นางสาวกมลรัศม  พลบุรี โทรศัพท   08 1320 3802 

E-mail address ....................................................... โทรสาร  ....................................................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 

แบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแกน เขต 5 ประจําปการศึกษา   2565 

2. ลักษณะโครงการ 

   โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

        ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน              ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สถานศึกษาในสังกัดจัดทําขอมูลคัดกรองนักเรียนตามระบบคัดกรองไดทันตาม

กําหนดการดําเนินงานของระบบคัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ไดครบ 

100 % ทุกโรงเรียนในสังกัด 257 โรงเรียน 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

เปาหมายท่ี 1.สรางความ

เปนธรรม และลดความ

เหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

 

ประเด็นท่ี 1 การลดความ

เหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรม

ในทุกมิติ 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี 2. 

ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี การ

ดําเนินการเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

  แนวทาง/กิจกรรม การ

สนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

   เปาหมาย เพ่ิมโอกาสเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี .....-.................. 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

      ยุทธศาสตร 17  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม   

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
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  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครฐั 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กําหนดใหรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุก

คนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ

คาใชจาย ซ่ึงรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการแกไขปญหาความเลื่อมล้ําทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาโดยเทาเทียมกัน ภายใตโครงการ

จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ          

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2565   

การดําเนินงานจัดทําขอมูลคัดกรองนักเรียนเพ่ือใหไดรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาภายใต

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงเปนหนาท่ีสําคัญของครูผูดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทําขอมูล        

ตามข้ันตอน กระบวนการ และปฏิทินการดาํเนินงานแนวปฏิบัติงานระบบคัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

และยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ตลอดจนกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบขอมูล การใชจายเงินของ

สถานศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  ฉะนั้น การสนับสนุนใหผูดําเนินงานจัดทําขอมูลดังกลาว      

ใหไดรับทราบแนวปฏิบัติการดําเนินงานของระบบ การตรวจสอบและการคัดกรองขอมูลนักเรียนแนวปฏิบัติงาน

ระบบคัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข เพ่ือใหดําเนินงานของสถานศึกษา  

ในสังกัด ดําเนินงานไดทันตามปฏิทินงานของระบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

จึงตระหนักและเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษา 
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2. วัตถุประสงค 

    2.1 เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในการดําเนินงานระบบคัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรยีนยากจนและยากจนพิเศษ

แบบมีเง่ือนไข และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานของครูผูปฏิบัติงานคัดกรอง 

    2.2 สถานศึกษาจัดทําขอมูลคัดกรองนักเรียนตามระบบคัดกรองไดทันตามกําหนดการดําเนินงานของระบบ

คัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ไดครบรอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด            

จํานวนท้ังสิ้น  256 โรงเรียน  

2.3. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ      

3. เปาหมาย 

3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) ครู ผูปฏิบัติงานคัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน         และ

ยากจนพิเศษ  จํานวน  256  คน (โรงเรียนละ 1 คน / จํานวน 256โรงเรียน) 

 3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) ครู ผูปฏิบัติงานคัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจน

พิเศษ  จํานวน  256  คน (โรงเรียนละ 1 คน / จํานวน 256 โรงเรียน) ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ

ของแตละบุคคล 

 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

    4.1 ครูผูปฏิบัติงานคัดกรองนักเรียน ไดรับการ ความรู ความเขาใจในการดําเนินงานระบบคัดกรอง

ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข และแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานของครู

ผูปฏิบัติงานคัดกรอง 

    4.2 สถานศึกษาจัดทําขอมูลคัดกรองนักเรียนตามระบบคัดกรองไดทันตามกําหนดการดําเนินงานของระบบ

คัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ไดครบรอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด            

จํานวนท้ังสิ้น  256 โรงเรียน 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

ครู ผูปฏิบัติงานคัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ  จํานวน  256  คน 

(โรงเรียนละ 1 คน / จํานวน 256 โรงเรียน)  ไดรับพัฒนา ความรูแนวทางการดําเนินงานของระบบ เพ่ือ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทําขอมูลตามข้ันตอน กระบวนการ และปฏิทินการดําเนินงานแนวปฏิบัติงาน

ระบบคัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ตลอดจนกระบวนการคัดกรอง 

รับรอง ตรวจสอบขอมูล การใชจายเงินของสถานศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ฯ 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

 คร ูผูปฏิบัติงานคัดกรองปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ  จํานวน  256  คน 

(โรงเรียนละ 1 คน / จํานวน 256 โรงเรียน)     

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. เสนออนุมัติโครงการ                 

  - แตงตั้งคณะดําเนินงาน                 

  - ประชุมวางแผนการดําเนินงาน                 

  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผูปฏิบัติงานระบบคดักรอง

นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ

แบบมีเง่ือนไข 

                

3. สรุปผลโครงการ                 

- ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดําเนินงานใหหนวยงานตนสังกัด

และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด 20,000 บาท  (สองหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

20,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - 20,000 - - 

  

ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล    นางสาวนิยม  หลอยดา โทรศัพท   09 2074 6451 

E-mail address ................................................ โทรสาร  ....................................................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  พานองกลับมาเรยีน ประจําปการศึกษา 2565 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

            ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

       อยูระหวางดําเนินงาน ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถม ศึกษาขอนแกน เขต 5 

ดําเนินการตามนโยบายเพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

สอดคลองตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กําหนดใหรัฐ

ตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ซ่ึงรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ

การศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย   

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน ดานการสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 

เปาหมายท่ี 1 

 

ประเด็นท่ี 4.1.7 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

103 

 

2.2 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของในระดับรอง 

(เลือกไดมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 

 

ประเด็นท่ี 4.2.2 

 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี  1 

 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 1 

การสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางการศึกษา

ตั้งแตระดับปฐมวัย 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมายรวมท่ี   2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา ในพ้ืนท่ีการ

ดําเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ี

หลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนบาน การจางครู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดกลางและเล็กท่ีประสบปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน การ

พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวใน

สถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอ และการมีงานทาการ

ขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็ก

นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ..........-............. 
4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
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แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี รัฐบาลมีนโยบาย “ไมท้ิงใครไวขางหลัง” โดยใหความสําคัญกับประชาชนทุกกลุมใหไดรับสิทธิ

และโอกาสอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามบทบาท

และภารกิจการจัดการศึกษาตามเจตนารมณของรัฐบาล โดยเฉพาะในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีสงผลกระทบทําใหเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจํานวนมาก จึงจัดทํา

โครงการสงเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา “พานองกลับมาเรียน” โดยบูรณา

การดําเนินงานรวมกัน 12 หนวยงาน ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพ่ือสรางโอกาสใหกับเด็กท่ี

หลุดออกจากระบบการศึกษา ท้ังเด็กปกติและเด็กพิการใหไดรับการศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปนหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีพันธกิจในการสรางโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ําใหกับผูเรียนทุกคนไดรับ

บริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีหนาท่ีขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวใหประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ตลอดจน
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ปองกันเด็กออกจากระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสงเสริมการใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพ   

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือติดตามคนหาเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน ใหกลับเขาสูระบบการศึกษา และไดรับการศึกษา

อยางมีคุณภาพ 

2.2 เพ่ือสงเสริมใหเด็กท่ีกลับเขาสูระบบการศึกษา ไดรับการศึกษาอยางนอยจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

หรือไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังการฝกอบรมอาชีพและพัฒนาฝมือเพ่ือการมีงานทํา 

2.3 เพ่ือปองกันเด็กท่ีอยูในระบบการศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสงเสริมการใช

ระบบการดูแลชวยเหลือกนักเรียนท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย 

    3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

          เด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับ

การติดตามคนหาและกลับเขาสูระบบการศึกษา รอยละ 100 

    3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

เด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับ

การศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของในการดูแล 

ชวยเหลือและสงตอ 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

4.1  ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับ

การศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 

    4.2  ประชากรวัยเรียนท่ีเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหศึกษาตอ หรือประกอบ

อาชีพในสายวิชาท่ีตนเองถนัดและสนใจ 

 4.3  ประชากรวัยเรียนท่ีเปนผูพิการ ดอยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมสนับสนุนให

ไดรับการศึกษาตามศักยภาพครบทุกคน 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 ไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ  

          5.1.2. รอยละ 90 ของประชากรวัยเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ไดศึกษาตอชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ  

          5.1.3. รอยละ 100 ของนักเรียนออกกลางคันหรือมีแนวโนมออกกลางคัน ไดรับการติดตามชวยเหลือให

กลับมาเขาเรียนท้ังในระบบหรือนอกระบบตามความเหมาะสมของบุคคล 
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          5.1.4. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีพิการ ดอยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนใหไดรับการศึกษาตามศักยภาพ 

5.2 เชิงคุณภาพ 

สามารถใหการชวยเหลือสงเสริมใหประชากรวัยเรียน ไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ ตาม

ความเหมาะสมของแตละบุคคล   

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

    6.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

    6.2 นักเรียนท่ีพิการ ดอยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ กุมภาพันธ – เมษายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน 

1. แตงตั้งคณะทํางาน ชี้แจงสรางความเขาใจ ประชาสัมพันธแนวทาง

การดําเนินงานใหกับโรงเรียนในสังกัดทราบ 

   

2. โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลเด็กตกหลนและเด็ก

ออกกลางคันท่ีไดรับแจงจาก สพท. และขอมูลปจจุบันในพ้ืนท่ี แลว

รายงานผลการติดตามคนหาผาน Application หรือเว็บไซต 

   

3. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปองกันเด็กออกจากระบบ

การศึกษาตามคําสั่งฯ แตงตั้ง เพ่ือวิเคราะหและกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 

   

4. วิเคราะหสภาพปญหา และวิธีการแกไขปญหาเปนรายบุคคลตาม

ขอมูลท่ีไดรับจากโรงเรียนในสังกัด 

   

5. คณะทํางานท่ีไดรับมอบหมายลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามเด็กท่ียังไมกลับ

เขาสูระบบการศึกษาใหกลับเขาสูระบบการศึกษาโดย ประสานงาน

การดําเนินการชวยเหลือเปนรายบุคคล 

   

6. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปองกันเด็กตกหลนและเด็กออก

กลางคันท่ีไดรับคําสั่งฯ แตงตั้ง เพ่ือสรุปการจัดทําแผนปองกันเด็ก

ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังเขียนสรุปนวตักรรมการบริหาร

จัดการ 
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กิจกรรม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน 

7. ใหการชวยเหลือ จัดหาท่ีเรียนใหแกนักเรียนตามความเหมาะสม

ของแตละบุคคล 

   

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด จํานวน 60,000 บาท  (หกหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

60,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - 60,000 - - 

 

รายละเอียด ดังนี้ 

 1. คาอาหารกลางวัน ในการประชุมคณะทํางาน  

  ( 30 คน x 100 บาท ตอวัน x 3 วัน )  เปนเงิน    9,000  บาท 

 2.  คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุมทํางาน  

   ( 30 คน x 35 บาท x  6 ม้ือ) เปนเงิน    6,300 บาท 

 3. คาชดเชยน้ํามันในการลงพ้ืนท่ีติดตามชวยเหลือเด็กและการประสานงาน เปนเงิน  44,700 บาท 

หมายเหตุ  คาใชจายถัวจายทุกรายการ 

 

ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นางสาวกมลรัศม  พลบุรี  โทรศัพท  08 1320 3802 

E-mail address Saraban@kkn5.go.th  โทรสาร  0 4331 2850 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม   ปงบประมาณ  2565 

2. ลักษณะโครงการ 

   โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

        ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน              ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ผูเรียน

พิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนา

หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน และเสริมสรางศักยภาพครู ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตาม

ศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

เปาหมายท่ี สรางความ

เปนธรรม และลดความ

เหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

 

ประเด็นท่ี สรางความเปนธรรม

ในการเขาถึงบริการสาธารณสุข 

การศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู

มีรายไดนอยและกลุม

ผูดอยโอกาส 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรูปประเทศดาน ดานการศึกษา เปาหมายท่ี 2 ลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา 
ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 1 การ

จัดการศึกษาสําหรับบุคคล

พิการ บุคคลท่ีมี

ความสามารถพิเศษและ

บุคคลท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ 

  แนวทาง/กิจกรรม 1) การ

จัดการศึกษาและพัฒนา

สมรรถภาพเด็กพิการ ใน

โรงเรียนเฉพาะ ความพิการ 

ในศูนยการศึกษาพิเศษ ใน

โรงเรียนเรียนรวม เพ่ือให

เด็กพิการไดรับการศึกษา

และพัฒนาสมรรถภาพ   

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   เปาหมาย 2 คนไทยทกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึน 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี .....-.................. 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

      ยุทธศาสตร 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต   

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
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  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54  

     พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2556 

     พระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พ.ศ. 2551  

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ          

การจัดการเรียนรวม ประจําป 2565 เรื่องการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ  

สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลท่ีไมสามารถ

พ่ึงตนเองได  หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส  ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา           

ข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ  และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ   

และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  5 นอกจากจะจัดการศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนปกติท่ัวไปแลว ยังมีหนาท่ีจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ   การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ใหมีประสิทธิภาพและไดรับโอกาส

ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง  อันจะเปนผลตอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหเด็กพิการเรียนรวมและเรียนรวมไดรับสิทธิ์และโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการไดรับการพัฒนา           

การเรียนรูในรูปแบบท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ไดรับบริการ สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก          

เพ่ือเขาถึงการศึกษาพัฒนาศักยภาพ ทักษะการดํารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได 

2.2 เพ่ือสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม (Inclusive Education) ในรูปแบบ             

การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการในแตละประเภท เปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ 

(Student Support Services :SSS) เปนแหลงเรียนรู (Resource Center) ท้ังดานหลักสูตร การเรียนการสอน

และการวัดผลเด็กพิการ ฯลฯ ใหกับโรงเรียนท่ัวไปท่ีมีเด็กพิการเรียนรวม 

 2.3 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมและเรียนรวมเขาสูมาตรฐานการเรียนรวมและจัดระบบประกัน

คุณภาพทางการศึกษาท้ังการบริหารจัดการ คุณภาพครูและคุณภาพผูเรียน 

 2.4 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพ

เด็กในแตละประเภทความพิการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน เพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันทุกภาคสวน  

ท้ังครู ผูปกครอง นักจิตวิทยาในโรงพยาบาล ครูศูนยการศึกษาพิเศษ  เปนเครือขายพัฒนานักเรียนพิการ           

เรียนรวมอยางยั่งยืน 

2.6. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ      

3. เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

 3.1.1 พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม  จํานวน  256 คน  ใหไดรับการพัฒนาอยาง

ท่ัวถึงในรูปแบบท่ีเหมาะสมและหลากหลายวิธีการ 

3.1.2 สรางความเขมแข็งของโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม (Inclusive Education)   จาํนวน  17  โรง                

ท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services :SSS) สําหรับนักเรียน

พิการเรียนรวมและเปนแหลงเรียนรู (Resource Center) ใหกับโรงเรียนเครือขายท่ีรับเด็กพิการเขาเรียนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 พัฒนาบุคลากรดวยการศึกษาดูงานเรื่องพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม  จํานวน  50  คน   

3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

 3.2.1 นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนไดรับการสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 3.2.2 ครูและบุคลากรในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงในรูปแบบท่ีเหมาะสม            

และหลากหลายวิธีการ 
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  3.2.3 โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม (Inclusive Education)  ไดรับการพัฒนาใหเปนศูนยบริการทาง

การศึกษาพิเศษ (Student Support Services :SSS) สําหรับนักเรยีนพิการเรียนรวมและเปนแหลงเรียนรู 

(Resource Center) ใหกับโรงเรียนเครือขายท่ีรับเด็กพิการเขาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

    4.1 นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคในการเขารับการศึกษารวมกับเด็กปกติ 

และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

4.2 นักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษในโรงเรียนไดรับสิ่ ง อํานวยความสะดวก สื่อ บริการ                           

และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเหมาะสม สอดคลอง ตามความตองการจําเปนของแตละบุคคลท่ีกําหนด                

4.3 โรงเรียนมีความเขมแข็งจากความรวมมือของทุกภาคสวน ครู ผูปกครอง นักจิตวิทยา  โรงพยาบาล             

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 

4.4 มีศูนยบริการนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนตนแบบการเรียนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ สําหรับเด็กพิการ

เรียนรวมกับเด็กปกติ 

4.5 บุคลากร ครูและผูเก่ียวของท่ีมีความรูความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ

เรียนรวมตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม (Inclusive Education)  จํานวน  17  โรง ไดรับการพัฒนาใหเปน

ศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services :SSS)  

5.2 จํานวนนักเรียนพิการเรียนรวมไดรับการพัฒนาสมรรถนะหรือไดรับบริการทางการศึกษาอยางเต็ม

ศักยภาพ เหมาะสมกับประเภทความพิการท่ีกําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 

Education Program : IEP) 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

6.1 ครูและบุคลากรในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม  จํานวน  257 คน   

6.2 นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมท่ี  1  กิจกรรมพัฒนา

ครูและบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

โรงเรียนจัดการเรยีนรวม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมท่ี  2  กิจกรรมศึกษาดู

งานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรวม   

                

กิจกรรมท่ี  3 กิจกรรมจดัซื้อสื่อ

สําหรับโรงเรียนจัดการเรียนรวม 
                

กิจกรรมท่ี  4  นิเทศติดตาม

ประเมินผลการดาํเนินงาน

โครงการพัฒนาคณุภาพจดัการ

เรียนรวม และเรียนรวม   

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด 659,000 บาท  (หกแสนหาหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

659,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - - 344,300 314,700 

  

ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล    นางสาวกาญจนภัสส  สีดาแหลม โทรศัพท   09 5174 1654 

E-mail address kanjanapat3341@gmail.com  โทรสาร  ....................................................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  สงเสริมการจัดการสอนและการเรียนรูดวยรูปแบบ Active Learning  

2. ลักษณะโครงการ 

   โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

        ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน              ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีวิสัยทัศน คือ เปนองคกร

ชั้นนําระดับภูมิภาค ดานการบริหารจัดการท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ภายใตแนวทางศาสตร

พระราชา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ ยังมีพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษา

ภาคบังคับ ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และเสริมสราง

ศักยภาพพัฒนาครูผูสอนใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  กิจกรรม

การเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

ผลลัพธของผูเรียนอานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพตอไป 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปน

คนดี คนเกง มีคุณภาพ 

พรอมสําหรับวิถีชีวิตใน

ประเด็นท่ี ปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ศตวรรษท่ี 21 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรูปประเทศดาน ดานการศึกษา เปาหมายท่ี การปฏิรปูการจดัการ

เรียนการสอนสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 1. การ

การปรับหลักสูตรพรอม

กระบวนการจัดการเรยีน

การสอนและการประเมิน

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปน

ฐานสมรรถนะ 

  แนวทาง/กิจกรรม 1. 

พัฒนาครูในการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผล เพ่ือพัฒนา

ผูเรียน รวมท้ังการพัฒนา

ความรูและสมรรถนะดาน

เนื้อหาสาระท่ีสอน ดาน

ศาสตรการสอน ดานการใช

สื่อและเทคโนโลยีในการ

เรียนรูและการสอนดานการ

พัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 

21 และบทบาทของครูใน

ยุคใหม 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   เปาหมาย 2 คนไทยทกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึน 
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3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี .....-.................. 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

      ยุทธศาสตร 12  การพัฒนาการเรียนรู 

เปาหมายท่ี  1  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี  21  

สามารถในการแกไขปญหาปรับตัว  สื่อสาร  และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

แนวทางการพัฒนา  1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21   

 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม  

 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท   

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุงแกไข ป  2545 กําหนด              

ความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาไววา “การศึกษาตองเปนไปเพ่ือการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย         

ท่ีสมบูรณ ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี ความสุข” นอกจากนี้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ยังไดระบุ     

ถึงเนื้อหาความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ          

และประกอบอาชีพได ในอนาคต โดยจะตองบรรลุสมรรถนะท่ีสําคัญ  5 ประการ อันไดแก ความสามารถ           

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต                       

และ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี นับวามีความสําคัญตอระบบการจัดการเรียนการสอนของครูในทุกระดับ 

เนื่องดวยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีท่ีเขามามากมายในปจจุบัน สงผลทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิต       

ของมนุษย    มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงก็รวมถึงวิธีการเรียนรูของผูเรียนก็ตอง               

มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนกันในศตวรรษท่ี 21 จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนากรอบดวยวิสัยทัศน 

ท่ีสามารถ สนองตอบตอความตองการอันแทจริงของมนุษย และเปนระบบท่ีชวยสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

ท้ังสังคมไทยและสังคมโลก  ทักษะท่ีสําคัญของครูในการจัดการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี   21                   

คือ  การจดัการเรียนรูแบบ Active Learning เขามา ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในหองเรียน  

ดวยเหตุนี้ การพัฒนาครูผูสอนใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning  กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู แบบ Active Learning 

ผลลัพธของผูเรียนอานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพตอไป 

2. วัตถุประสงค 

    2.1 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ Active Learning ทุกกลุม             

สาระหลัก 

    2.2 เพ่ือใหผูเรียนอานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพ ดวยนวัตกรรมรูปแบบ Active 

Learning ทุกกลุมสาระหลัก  

3. เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

 3.1.1 พัฒนาครูผูสอนดวยรูปแบบ Active Learning ทุกกลุมสาระการเรียนรูหลัก 

3.1.2 ครูผูสอนพัฒนาตนเอง แกปญหา สืบคนขอมูล ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพ่ือใหมีนวัตกรรมการ

จัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ Active Learning ทุกกลุมสาระการเรียนรูหลัก 

3.1.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ทุกกลุมสาระการเรยีนรูหลัก 

3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
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 3.2.1 ครูผูสอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ Active Learning 

 3.2.2 ผูเรียนอานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพ ดวยนวัตกรรมรูปแบบ Active 

Learning 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

    4.1 ครูผูสอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ Active Learning ทุกกลุมสาระการเรียนรู

หลัก 

4.2 ผูเรียนอานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพ ดวยนวัตกรรมรูปแบบ Active Learning 

ทุกกลุมสาระการเรียนรูหลัก 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 ครูผูสอนรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอน Active 

Learning ทุกกลุมสาระการเรียนรูหลัก 

5.1.2 ผูเรียนรอยละ 80 อานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพ ดวยนวัตกรรมรูปแบบ 

Active Learning ทุกกลุมสาระการเรียนรูหลัก 

5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 ครูผูสอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบ Active Learning  ทุกกลุมสาระการ

เรียนรูหลัก 

5.2.2 ผูเรียนอานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพ ดวยนวัตกรรมรูปแบบ Active 

Learning ทุกกลุมสาระการเรียนรูหลัก 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

6.1 ครูผูสอนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

6.2 ผูเรียนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนดวยรูปแบบ 

Active Learning 

                

1.1 กิจกรรมอบรมครูผูสอน                 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

119 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

การจัดการเรียนการสอน

ดวยรูปแบบ Active 

Learning 

1.2 กิจกรรมออกแบบวาง

แผนการเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูรูปแบบ 

Active Learning 

                

1.3กิจกรรมสังเกตการสอน 

สะทอนผลในชั้นเรียน 

                

1.4กิจกรรมประกวดวิธีท่ีเปนเลิศ

การจัดการเรยีนการสอนดวย

นวัตกรรมแบบ Active 

Learning สูผลลัพธของผูเรียน 

                

กิจกรรมท่ี 2.พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนภาษาไทย 
                

2.1 การพัฒนาการอานออก

เขียนได 
                

2.2 การอบรมพัฒนาผูบริหาร

ครูผูสอนภาษาไทย ป.1-3 (การ

ประกวดนวัตกรรมการอานออก

เขียนได) 

                

2.3 การพัฒนาการอานเขียนคิด                 

2.4 สงเสริมนิสัยรักการอาน                 

2 .5 สรุปและรายงานผล                 

กิจกรรมท่ี 3.พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร 
                

3.1 ประชุมคณะทํางาน                 

3.2 ดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/

แบบฝกทักษะการคดิเลขเร็ว 
                

3.3 นิเทศติดตามและ

ประเมินผล 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3.4 สรุปผลการดาํเนินงาน                 

กิจกรรมท่ี  4 พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
                

4.1กิจกรรมการสะกดคํา 

Spelling Bee 
                

4.2กิจกรรมการเลาเรื่อง Story 

telling 
                

กิจกรรมท่ี  5 พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร 
                

5.1การพัฒนาการจัดการเรยีนรู

ตามแนวทางของสะเตม็ศึกษา 
                

5.2การพัฒนาการจัดการเรยีน

ครูผูสอนบานวิทยาศาสตรนอย

(ประถมศึกษา) 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

100,000 - - -  

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - - 10,000 90,000 

  

ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล    นางสมปอง จักรโนวัน โทรศัพท   09 5186 7425 

E-mail address .................................................... โทรสาร  ....................................................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1.ช่ือโครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  

2. ลักษณะโครงการ 

      โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

      อยูระหวางดําเนินงาน               ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย และ

เสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับ มีการขับเคลื่อน

พัฒนาการศึกษา หลักสูตรและกระบนการเรียนการสอน  เสริมสรางศักยภาพครูใหสามารถจัดการเรียนรูใหแก

ผูเรียนไดตามศักยภาพ ท้ังความรู วิชาการ ทักษะอาชีพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 

ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

เปาหมายท่ี 1  

คนไทยเปนคนดี คนเกง มี

คุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิต

ในศตวรรษท่ี 21 

 

 

ประเด็นท่ี ประเด็น

ยุทธศาสตร  ปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21......... 
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2.2 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของในระดับรอง 

(เลือกไดมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 

 

เปาหมายท่ี 1 สรางความเปน

ธรรมและความเหลื่อมล้ําใน

ทุกมิติ 

 

ประเด็นท่ี 1 การลดความ

เหลื่อมล้ําและสรางคามเปน

ธรรมในทุกมิติ 

 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา  เปาหมายท่ี  1  การพัฒนา

เด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

ประเด็น ท่ีปฏิ รูป ท่ี  การ

พัฒนาระบบดูแล พัฒนา 

และจัดการเรียนรู เพ่ือให

เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย  ไ ด รั บ ก า ร

พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 

อ า ร ม ณ  สั ง ค ม  แ ล ะ

สติปญญาใหสมกับวัย 

  แนวทาง/กิจกรรม....การ

สนับสนุนการยกระดับ

คุณภาพ การจัดการศึกษา

กอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี 

การดําเนินโครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอย

ประเทศไทย เพ่ือจัด

การศึกษาใหนักเรียนใน

ระดบักอนประถมศึกษา 

 

 

1.2 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของใน

ระดับรอง (เลือกมากวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรูปประเทศดาน การพัฒนาศักยภาพคน เปาหมายท่ี 1 คนไทยทุกชวง ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 11 
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1.2 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของใน

ระดับรอง (เลือกมากวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ตลอดชวงชีวิต 

 

วัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการ

พัฒนาอยางสมดุล ท้ังดาน

รางกาย สติปญญาและ

คุณธรรมจรยิธรรม เปนผูมี

ความรูและทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 รักการเรียนรูตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

 

สงเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาในระดับกอน

ประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย  

   1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเปนบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

   2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน 

   3. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

   แนวทาง  

1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 

จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 12 การพัฒนาการเรยีนรู 

  ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

124 

 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  ............................-.................................... 

  ...........................-..................................... 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

            การสรางศักยภาพใหแกสถานศึกษาใหมีความพรอมในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสอดคลองตามหลัก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ท่ีวา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุก คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตอง สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” นั้น นอกจากจะเปนบทบาทหนาท่ี

โดยตรง ของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดแลว จําเปนอยางยิ่งตองไดรับ ความรวมมือจากหลายฝาย ท่ี

เก่ียวของจึงจะ บรรลุวัตถุประสงคสูงสุด  

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดนโยบายการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมายใหผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษ ท่ี 21  มุงเนนการพัฒนาทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมท้ังผูท่ีมีความ

ตองการดูแลพิเศษ     โดยจุดเนนท่ี 2 ขอ 2.11 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย โดยมี
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เปาหมายใหเด็กปฐมวัย    มีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความพรอมเขาสู

การเรียนในระดับ ท่ีสูงข้ึน    ซ่ึงสอคลองกับนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5 ท่ีกําหนดกลยุทธ ในการยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยจุดเนนขอ 2. ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21  อันมีเปาหมายใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย มีนิสัยรักการอาน เรียนรูผาน

กิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) เนนกระบวนการใหผูเรียนเกิดทักษะ การคิดวิเคราะห คิดแกปญหา 

และคิดสรางสรรค ท้ังในและนอกหองเรียน และปลูกฝงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 

ตามเปาหมายท่ีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กําหนด    

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท่ีดีทุกดาน มีทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน มีวินัย เปนไป

ตามวัยและมีความพรอมในการเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน 

2.2 เพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนปฐมวัยสามารถจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Active Learning ดวยรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

3. เปาหมาย 

3.1 รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา ใหมีทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน มีวินัย เปนไป

ตามวัยและมีความพรอมในการเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน 

3.2 รอยละ 100 ของครูผูสอนปฐมวัยสามารถจัดประสบการณการเรียนรูแบบ Active Learning ดวย

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

  4.1 ครูผูสอนปฐมวัยสามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ังดานรางกาย 

อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา และมีความพรอมในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

     4.2  เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา ใหมีทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน มีวินัย เปนไปตามวัยและมีความ

พรอมในการเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

   1)  เด็กปฐมวัยจํานวน 6,051 คน ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน มีวินัย 

เปนไปตามวัยและมีความพรอมในการเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน 

    2) ครูผูสอนปฐมวัย จํานวน 389 คนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณ

การเรียนรูท่ีสงเสริมพัฒนาการ 4 ดานใหผูเรียนมีความพรอมในศตวรรษท่ี 21 

5.2 เชิงคุณภาพ 

  ผูบริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัยมีความรูความเขาใจ สามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริม

พัฒนาการ ๔ ดานใหผูเรียนมีความพรอมในศตวรรษท่ี 21 
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6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัย และเด็กปฐมวัยในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. กิจกรรมบาน

นักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย 

                

  - จัดประชุมวางแผน 

คณะทํางานแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงาน 

เชิญคณะกรรมการ

ดําเนินงานประชุม ชี้แจง 

กําหนดแนวทางการจัด

กิจกรรม จัดทําเอกสาร 

เตรียมวัสดุ อุปกรณ 

ประกอบการดําเนิน

โครงการ 

                

  - อบรมพัฒนาครูในการ

จัดกิจกรรมตามแนวทาง

บานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย 

                

2. กิจกรรมสงเสริม

กระบวนการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ระดับ

ปฐมวัย 

                

  - ประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยปการศึกษา 2564 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3. กิจกรรมนิเทศ กํากับ

ติดตาม การดําเนินงาน

พัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด ....50,000...บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

50,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ.  2565  10,000 40,000  

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล .นางรุจาภา  ประถมวงษ  โทรศัพท  ..09 9475 5225  

E-mail address ..rujapaprathomwong@gmail.com..  โทรสาร  ..............................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

                    ปการศึกษา 2564 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน                  ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

    อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีวิสัยทัศน คือ เปน

องคกรชั้นนําระดับภูมิภาค ดานการบริหารจัดการท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ภายใตแนวทาง

ศาสตรพระราชา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ จึงจัดทําโครงการประเมิน

ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 (สําหรับสถานศึกษาท่ีมี

ความสมัครใจ) ข้ึน เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาว เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการอานของนักเรียน

เพ่ือเปนพ้ืนฐานท่ีดีและมุงสูมาตรฐานตอไป 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคน

ดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 

ประเด็นท่ี 1 การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดานการศึกษา เปาหมายท่ี 1  จัดการศึกษา

ใหนักเรียนในระดับกอน

ประถมศึกษาจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

ประเด็นท่ีปฏิรูปการพัฒนา

หลักสูตรกระบวนการเรียน

การสอน การวัดและ 

ประเมินผล เพ่ือใหผูเรียน

และประชาชนไดรับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี

มาตรฐาน 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

 แนวทาง พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

   เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 

21 สามารถแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต 

   แนวทาง 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให

เปนครูยุคใหม 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 

 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
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  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  ...........................-..................................... 

  ..........................-...................................... 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

  สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมอบหมายใหสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 5 เปนศูนยสอบ ในการดําเนินการการประเมินความสามารถดานการอาน       

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2564 (สําหรับนักเรียนท่ีมีความสมัครใจ) ในวันท่ี           

3 มีนาคม 2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในการวินิจฉัยขอบกพรองดานความสามารถดานการอานของผูเรียน   

ไดอยางตรงประเด็น 

       ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงคของสํานักทดสอบ         

ทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5  จึงจัดทําโครงการการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1       

ปการศึกษา 2564 ข้ึนในครั้งนี้เพ่ือใหกระประเมินมีประสิทธิภาพตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถดานการอานออกเสียง และการอานรูเรื่องของผูเรียน 
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

3. เปาหมาย 

 3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

   1. ทุกโรงเรียนท่ีเปนสนามสอบสามารถบริหารจัดการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน 

(RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ไดสําเร็จ    

 3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

    2. ผูเรียนท่ีสมัครใจประเมินความสามารถ 2 ดาน ทราบผลการประเมินความสามารถดานการอาน

ออกเสียง และความสามารถดานการอานรูเรื่อง ท่ีเนนการประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) 

   3. นักเรียน ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของกับผูเรียนไดขอมูลเชิงวินิจฉัยความสามารถ

ดานการอานออกเสียง และการอานรูเรื่องของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

     4. ประกาศเชิดชูเกียรติครูผูสอนภาษาไทยหรือประจําชั้น ป.1 ท่ีมีผลการประเมินความสามารถ    

ดานการอานของผูเรียน ปการศึกษา 2564 (นักเรียนปกติ) เฉลี่ยรอยละ 90 ข้ึนไป 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

  1.ทุกโรงเรียนท่ีเปนสนามสอบสามารถดําเนินการประเมินไดอยางถูกตองเปนข้ันตอน 

  2.นักเรียน ผูบริหาร ครู ผูปกครอง และผูมีสวนเก่ียวของกับผูเรียนมีขอมูลความสามารถดานการอาน

ออกเสียง และการอานรูเรื่องของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

       3.ผูบริหาร ครู และมีมีสวนเก่ียวของสามารถพัฒนาผูเรียนตามความสามารถดานท่ีตองการพัฒนาได 

  4.ทุกโรงเรียนใหความสําคัญกับการอานออกเขียนได  

 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีขอมูลสรุปผลความสามารถ          

ดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เพ่ือนําไปวางแผนพัฒนาตอไป 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

  1. สนามสอบของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ดําเนินการตามแนวทางและปฏิทินการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ประจําปการศึกษา 2564  

     2. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีความสมัครใจและเขารับการประเมิน มีผลคะแนนการประเมิน  

   3. ศูนยสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการประเมินตาม

แนวทางจนสําเร็จ 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

     ผูบริหาร ครู นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  

     โรงเรียนท่ีเปนสนามสอบในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  
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8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

     ปงบประมาณ ตุลาคม 2564 – กันยายน พ.ศ.2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประชุมชี้แจงแนว

ทางการประเมิน 

                

2. แจกแบบทดสอบ

ใหตัวแทนระดับศูนย

เครือขาย 

                

3. ประเมิน

ความสามารถดาน

การอานของผูเรียน  

                

4. นําคะแนนเขาสู

ระบบ 

                

5. ประกาศผล                 

6. สรุป รายงานผล 

และยกยองครูผูสอน

ท่ีมีผลคะแนนสูงกวา

รอยละ 90 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด จํานวน 38,982 บาท (สามหม่ืนแปดพันเการอยแปดสิบสองบาทถวน)  

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

38,982 - - - - 
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2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 -        *38,982 บาท     - - 

 

*ประมาณการคาใชจายการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

ประจําปการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

*นักเรียนสมัครใจรับการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้น ป.1 จํานวน 244 โรงเรียน (เด็ก

นักเรียน รวม 2,754 คน) -ขอมูล ณ วันท่ี 18/2/65  

รายการ จํานวนหนา ราคา จํานวนชุดท่ีตองพิมพ เปนเงิน 

1. จัดพิมพแบบทดสอบการอานออกเสียง 

(A) 

3 0.50 468 

(ใหตามจํานวนนักเรียน) 

702 

2. จัดพิมพแบบทดสอบการอานออกเสียง 

(ฉบับกรรมการ) (B) 

7 0.50 2,754 9,639 

3. จัดพิมพแบบทดสอบการอานรูเรื่อง (C) 10 0.50 2,754 13,770 

4. จัดพิมพใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ (D) 1 0.50 244 122 

5. จัดพิมพแบบบันทึกคะแนน (E) 2 0.50 244 244 

คาซองใสเอกสารชุดขอสอบ (ซองละ 15 บาท x 247 ซอง) 3,705 

6. กิจกรรม 

วันท่ี 28 ก.พ. 2565 - จัดชุดแบบประเมิน และดําเนินการประชุมชี้แจง คณะกรรมการระดับศูนยสอบ 

วันท่ี 2 มี.ค. 2565   - แจกชุดแบบประเมิน (คาอาหารวางและอาหารกลางวัน 190 บาท X 30 คน) 

5,700 

7. คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงตัวแทนศูนยฯ ในการรับขอสอบแตละศูนย (17 คน x คนละ 300 บาท) 5,100 

รวม 38,982 

*หมายเหตุ : คาใชจายถัวจายไดทุกรายการ 

 

 ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นายคีระคิน  คําหนองไผ  โทรศัพท  08 6557 2213  

E-mail address pomkrub2010@gmail.com  โทรสาร  ....................................................   

 

 
 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

134 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

            ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

       อยูระหวางดําเนินงาน ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตรวจสอบความสามารถพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเรียนรูของผูเรียน  ท้ังดานการอาน การเขียนและการคิดคํานวณ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผูสอนมีขอมูลความสามารถดานตางๆ           
ของผูเรียน สําหรับนําไปใชในการวางแผนจัดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคลและทราบถึง            
สาระการเรียนรู ท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปการศึกษาถัดไป และทําให
ผูปกครองและนักเรียนไดรูจุดท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําไปสูการวางแผน
พัฒนาผูเรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน 
2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคน

ดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 

ประเด็นท่ี 1 การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดานการศึกษา เปาหมายท่ี 1  จัดการศึกษา

ใหนักเรียนในระดับกอน

ประถมศึกษาจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

ประเด็นท่ีปฏิรูปการพัฒนา

หลักสูตรกระบวนการเรียน

การสอน การวัดและ 

ประเมินผล เพ่ือใหผูเรียน

และประชาชนไดรับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี

มาตรฐาน 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย   คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

    แนวทาง  พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ ในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี -  

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

สถานการณโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชนเดียวกับระบบการศึกษาตองมีการพัฒนา

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะความเปนจริง แนวคิดเรื่อง “ทักษะแหงอนาคตใหม : การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21”         

ท่ีมุงเนนทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมหรือ 3Rs 4Cs ซ่ึงองคประกอบ ดังนี้ 3Rs ไดแก การอาน (Reading) การ

เขียน (Writing) และคณิตศาสตร (Arithmetic) และ 4Cs ไดแก การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) การสื่อสาร 

(Communication) ความคิดสรางสรรค (Creativity) และการรวมมือ (Collaboration) โดยเฉพาะผูเรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะตองมีทักษะอ่ืนอีกหลายดาน เชน ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดคํานวณ เปนตน 

เพ่ือใหอยูในโลกแหงการแขงขันไดอยางปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายและจุดเนน เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  วัตถุประสงคของ

แผนการปฎิรูปประเทศดานการศึกษาและนโยบายรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 ในระดับประถมศึกษา

มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เนนเพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนระดับประถมศึกษา  คิดเลขเปน 

พรอมกับสรางเด็กใหเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร รวมถึงการคิดวิเคราะห เพ่ือใหแกปญหาได เนื่องจาก

เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายและมาตรการในการ

จัดการศึกษา โดยใหสถานศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกตางกันตามสภาพบริบทและ

เหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแตละพ้ืนท่ี ทําใหสถานศึกษาแตละ

แหงไมสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ผูปกครองเกิดความวิตกกังวลเก่ียวกับ

คุณภาพของผูเรียนจากการเรียนการสอนในสถานการณปจจุบัน ประกอบกับนักเรียนมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการวัด

และประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ เขาใจถึงสถานการณการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ัวประเทศ จึงได

กําหนดแนวทางการวัดและประเมินคุณภาพผูเรียนเพ่ือลดความเครียดจากการทดสอบของผูเรียน มุงวัดและประเมิน

คุณภาพผูเรียนตามสภาพจริง ปรับเปลี่ยนการทดสอบปลายภาคหรือปลายปใหเปนการประเมินผลงานหรือโครงงาน 
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และปรับเปลี่ยนวิธีการทดสอบจากแบบทดสอบเปนรูปแบบอ่ืนท่ีหลากหลาย รวมท้ัง ทําการประเมินคุณภาพผูเรียน 

(NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ใหสถานศึกษาดําเนินการประเมินผูเรียนตามความสมัครใจ 

ปการศึกษา 2564  สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได

มอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๕ เปนศูนยสอบ ในการดําเนินการการประเมินคุณภาพ

ผูเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  3  ประจําปการศึกษา 2564  (สําหรับนักเรียนท่ีมีความสมัครใจ) วันท่ี 14-18 

มีนาคม 2565  มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความสามารถพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเรียนรูของผูเรียน  ท้ังดานการอาน 

การเขียนและการคิดคํานวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูผูสอนมีขอมูล

ความสามารถดานตางๆ ของผูเรียน สําหรับนําไปใชในการวางแผนจัดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูเรียน           

เปนรายบุคคลและทราบถึงสาระการเรียนรูท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปการศึกษา

ถัดไป และทําใหผูปกครองและนักเรียนไดรูจุดท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําไปสูการ

วางแผนพัฒนาผูเรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน  

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงคของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จึงไดจัดทํา

โครงการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 สําหรับการดําเนินการประเมิน

คุณภาพผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

2. วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือตรวจสอบความสามารถพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเรียนรูของผูเรียน ท้ังดานการอาน การเขียนและการ

คิดคํานวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2.  เพ่ือใหครูผูสอนมีขอมูลความสามารถดานตางๆ ของผูเรียน สําหรับนําไปใชในการวางแผนจัดการเรียนรู

และพัฒนาศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคลและสาระการเรียนรูท่ีตองปรับปรุงและพัฒนา 

3.  เพ่ือนําขอมูลไปสูการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปการศึกษาถัดไป และทําใหผูปกครองและ

นักเรียนไดรูจุดท่ีตองปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือนําไปสูการวางแผนพัฒนาผูเรียนใน

ระดับชั้นท่ีสูงข้ึน  

3. เปาหมาย 

    3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

          นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ท่ีสมัครใจไดรับการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน  2 

ดาน คือ ความสามารถดานภาษาไทย และความสามารถดานคณิตศาสตร  รอยละ 100 

    3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

         นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  ท่ีสมัครใจไดรับการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน 2 

ดาน คือความสามารถดานภาษาไทย และความสามารถดานคณิตศาสตร และโรงเรียนสามารถนําผลการ

ประเมินมาใชในการพัฒนาผูเรียนในปการศึกษาตอไป 
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4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

4.1 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัครใจไดรับประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) รอยละ 100 

4.2 โรงเรียนสามารถนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาผูเรียนในปการศึกษาตอไป 

4.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีขอมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สามารถนําผลการประเมิน  มานิเทศติดตามการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 สนามสอบของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการ

ตามแนวทางและปฏิทินประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2564  

5.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีความสมัครใจและเขารับการประเมินรอยละ 100 มีผลคะแนนการ

ประเมิน 

5.3 ศูนยสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการประเมินตามแนวทาง

จนสําเร็จ 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

    ผูบริหาร ครู นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประชุมเตรียมความ

พรอมคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

                

2. แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานและคณะ

วิทยากรใหความรู

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

                

3. ดําเนินการทดสอบ

ตามกําหนดการทดสอบ 

                

 4. รายงานคะแนนผล

การประเมิน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

5.สรุปผลการประเมิน

และรายงานผลการ

ประเมินการทดสอบ 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด จํานวน 96,285 บาท (เกาหม่ืนหกพันสองรอยแปดสิบหาบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

96,285 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - 96,285 - - 

 

ประมาณการคาใชจายการดําเนินการสอบประเมินคุณภาพการผูเรียน (NT)  ปการศึกษา 2564 

นักเรียนสมัครใจประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้น ป.3 จํานวน 243 โรงเรียน นักเรียน จํานวน 3,376 คน  
 

เอกสาร จํานวนหนา ราคา จํานวนจัดพิมพ 

(ชุด) 

เปนเงิน 

(บาท) 

ขอสอบวิชาคณิตศาสตร 22 0.50 3,376 37,136 

กระดาษคําตอบ 1 0.50 3,376 1,688 

เฉลยขอสอบวิชาคณิตศาสตร 60 0.50 243 7,290 

ขอสอบวิชาภาษาไทย 18 0.50 3,376 30,384 

กระดาษคําตอบวิชาภาษาไทย 1 0.50 3,376 1,688 

เฉลยขอสอบภาษาไทย 42 0.50 243 5,103 

แบบบันทึกคะแนน 1 1 0.50 243 121.5 

แบบบันทึกคะแนน 2 1 0.50 243 121.5 

ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบวิชาคณิตศาสตร 1 0.50 243 121.5 
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เอกสาร จํานวนหนา ราคา จํานวนจัดพิมพ 

(ชุด) 

เปนเงิน 

(บาท) 

ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบวิชาภาษาไทย 1 0.50 243 121.5 

คาซองใสเอกสารชุดขอสอบ (ซองละ 15 บาท × 243 ซอง × 2) 7,410 

คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลงสําหรับคณะกรรมการประสานงานศูนยสอบ (17 ศูนย×300 บาท) 5,100 

รวม 96,285 

    เงินรวมท้ังสิ้น จํานวน 96,285 บาท (เกาหม่ืนหกพันสองรอยแปดสิบหาบาทถวน) 

 

ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นางสมปอง  จักรโนวัน  โทรศัพท  09 5186 7425 

E-mail address Saraban@kkn5.go.th  โทรสาร  0 4331 2850 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล และยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (RT,NT,O-NET) 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

    อยูระหวางดําเนินงาน             ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง :  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา เพ่ือนําไปสูการยกระดับผลการทดสอบ

ระดับชาติ (RT,NT,O-NET) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  5  

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ี

เกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 

เปาหมายท่ี

เกี่ยวของ 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การ

พัฒนาและเสริมสราง 

ศักยภาพทรัพยากรของ

มนุษย 

คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ 

พรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 

 

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังใน

ระดับการศึกษาภาคบังคับ ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มี

การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา วัดและประเมินผล และ

เสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ให

สามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ท้ัง

ความรูดานวิชาการ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาต ิดาน 12 การพัฒนาการเรียนรู 

 

คนไทยมีการศึกษาท่ีมี

มาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี

ทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษท่ี  21  สามารถใน

การแกไขปญหาปรับตัว  

สื่อสาร และทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล

เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

การบรรลุเปาหมายตาม

ยุทธศาสตรชาติ มีแผนการ

ดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมาย รวมถึงการ

พัฒนา การวัดและ

ประเมินผลใหผูเรียน 

ทุกระดับและทุกกลุม  

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  เปาหมาย 3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี

คุณคา 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ    -ไมสอดคลอง- 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 12 การพัฒนาการเรยีนรู 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  ................................-................................ 

  .................................-............................... 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปนหนวยงานการศึกษาท่ีทําหนาท่ีบริหาร

จัดการในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีการจัดการบริหารงานวิชาการเปนงานหลักและเปนหัวใจของการ

พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนดซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตเปนเปาหมายท่ีคร ู

ทุกคนตองการ และตองทําใหไดแตการดําเนินการจัดการเรียนการสอน พรอมยังตองพัฒนาระบบการวัด และ

ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ใหมีระบบ และเกิดความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับ

ผลการทดสอบในปท่ีผานมาของโรงเรียนในสังกัดในปการศึกษาท่ีผานมาผลการประเมินความสามารถดานการอาน 

(RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนต่ํากวาระดับประเทศ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ซ่ึงใชแบบทดสอบท่ีไดมาตรฐาน จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ พบวาผลการทดสอบฯ (O-NET) ในชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทุกกลุมสาระการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตต่ํากวา คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศเชนกันเม่ือเทียบกับระดับประเทศ   

 ดังนั้นเพ่ือเปนการยกระดับผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในปการศึกษา 2565

และพัฒนาศักยภาพดานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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ขอนแกน เขต 5 จึงไดจัดทําโครงการ“ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2565 และ

พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ” 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวัดและประเมินผลการศึกษาของครูผูสอนในสังกัด สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

 2.2  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) ปการศึกษา 2565  

ของโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ใหเพ่ิมข้ึน 

3.  เปาหมาย 

 3.1 ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัด มีความรู และไดรับการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน 

อยางมีคุณภาพ 

 3.2  บุคลากรในสังกัด (ครูผูสอน นักเรียน) ไดรับการพัฒนาแนวทางตางๆ เพ่ือการยกระดับผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เพ่ิมข้ึน 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

 ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัด มีความรู และไดรับการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน อยางมี

คุณภาพ และบุคลากรในสังกัด (ครูผูสอน นักเรียน) ไดรับการพัฒนาแนวทางตางๆ เพ่ือการยกระดับผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เพ่ิมข้ึน 

 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

 ความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีไดรับพัฒนาดานการวัดและประเมินผลการศึกษา อยูในระดับมากและผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) ปการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เพ่ิมข้ึน 

6.กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

 6.1  ครูผูสอนท่ีรับผิดชอบกลุมงานวิชาการ งานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาในสังกัด 

 6.2  ครูผูสอนระดับชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1ประถมศึกษาปท่ี 3 ประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 6.2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ประถมศึกษาปท่ี 3 ประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – 30 กันยาน 2565 
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 (2565) ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.พัฒนาศักยภาพ

ดานการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 

                

2.ยกระดับผลการ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ O-NET 

 ปการศึกษา 2565 

                

3.ยกระดับผลการ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ NT 

 ปการศึกษา 2565 

                

4.ยกระดับผลการ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ RT 

 ปการศึกษา 2565 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

50,000 - - -  

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565  10,000 30,000 10,000 
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: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นายพิพัฒนพงษ สมใจ  โทรศัพท  08 2124 0855 

E-mail address Pipatpong_lon@hotmail.co.th     
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ 

        โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

            ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนินงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน   ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง   สนับสนุนสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานของสถานศึกษาในสังกัด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเปนลําดับตอไป 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปน 

คนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 

ประเด็นท่ี 2 การปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 

ท่ี 21 

 

2.2 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของในระดับรอง 

(เลือกไดมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาการเรียนรู เปาหมายท่ี 1 คนไทยมี - 
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2.2 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของในระดับรอง 

(เลือกไดมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี

ทักษะท่ีจําเปนของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการ

แกปญหาปรับตัว สื่อสาร 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีวินัยใฝ

เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปาหมายท่ี 2  คนไทยไดรับ

การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

ตามความถนั ดและความ 

สามารถของพหุปญญาดีข้ึน  

  

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต 

 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยทุกชวง

วัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการ

พัฒนาอยางสมดุล ท้ังดาน           

รางกาย สติปญญาและ

คุณธรรม จริยธรรม เปนผูมี

ความรูและทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 รักการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต   

- 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  

 

 

เปาหมาย 

1. ผูเรียนทุกระดับเปนผูมี

ความรู ทักษะและใฝเรียนรู  

มีทักษะในการดํารงชีวิตใน

โลกยุคใหม รูเทาทันการ

ประเด็น ระบบการประกัน 

การประเมิน และการ

รับรองคุณภาพการศึกษา 

แนวทาง/กิจกรรม การ

พัฒนาหลักสูตร
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1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

เปลี่ยนแปลงของสังคมและ

โลก เปนพลเมืองท่ีตื่นรู  

มีความรับผิดชอบ และมีจิต

สาธารณะ 

2. ครู/อาจารยมีสมรรถนะ

ดานการจัดการเรียนรู 

ประกอบดวย การออกแบบ

การเรียนรู การจัดกิจกรรม

การเรียนรู มีจิตวิยาการเรียนรู 

สื่อและการใชสื่อ เทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษาและเรียนรู การ

วัดและประเมินการเรียนรู

ตามสภาพจริง มีความศรัทธา

ในวิชาชีพและความเปนครู 

3. ผูบริหารสถานการศึกษา

และผู บ ริ ห ารการ ศึกษา มี

สมรรถนะในการบริหารงาน

วิชาการ และการนิเทศการ

จัดการเรียนรู ประกอบดวย 

ดานหลักสูตรการจัดกิจกรรม

การเรียนรู สื่อและเทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนรู  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูตาม

สภาพจริ ง  การนิ เทศการ

จัดการเรียนรู มีภาวะผูนําทาง

วิชาการ มีจิตวิทยาในการ

สงเสรมิและสรางขวัญกาลังใจ

ในการจัดการเรียนรู  และมี

มนุ ษ ย สั ม พั น ธ ท่ี ดี ใ น ก า ร

รวมมือกับบุคคล หนวยงาน

กระบวนการเรียนการสอน 

การวัดและ ประเมินผล 

เพ่ือใหผูเรียนและประชาชน

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน เกิดการ

เรียนรูตลอด ชีวิตอยาง

ท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและ

ศักยภาพในการประกอบ

อาชีพท่ีสอดคลองกับความ

ตองการ ของประเทศ 
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1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

และชุมชนในการสงเสริมและ

สรางระบบนิเวศการเรียนรูท่ี

ปลอดภัยสําหรับผูเรียน 

 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

    ยุทธศาสตรท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง 

 เปาหมาย คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี

ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรบตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณมีความรับผิดชอบ

และทาประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพการและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง

และมีความเปนไทย 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและการเสริมสรางจิตสาธารณะ 

และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี

คุณคา โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา ในพ้ืนท่ีการดําเนินโครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการ

เรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนบาน การจางครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กท่ีประสบ

ปญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การสงเสริมนิสัยรักการอาน การพัฒนาระบบการประเมินและ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะ

ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาตอ และการมีงานทาการขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจํา

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตโดยพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหกับ

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป 
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นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ จัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาใน

ดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน 

(หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี -  

         ยุทธศาสตรท่ี - 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 12 การพัฒนาการเรยีนรู 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  ............................-.................................... 

  ..............................-.................................. 
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

    ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือเปนกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาของ

สถานศึกษาใหสรางความเชื่อม่ันกับสังคม ชุมชน โดยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้  

1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  ท่ีกระทรวงประกาศใช ท้ังนี้ สามารถเพ่ิมเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได 2) จัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนของ

สถานศึกษา 3) ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) ประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพภายในสถานศึกษา 5) ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา และนําผลการติดตามไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 6) จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดสงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 7) พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

ตามคําแนะนําของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีสถานศึกษา ในสังกัดเขารับ 

การประเมินคุณภาพภายนอกในระยะท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 49 แหง ซ่ึงผลการประเมิน

สรุปไดดังนี้ 1. ผลการประเมินระดับปฐมวัย พบวา สถานศึกษาท่ีมีความประสงครับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก จํานวน 49 แหง การประเมินครั้งนี้ มีสถานศึกษาท่ีไมมีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน 1 แหง 

คือ โรงเรียนบานสวางดอนชาง เม่ือพิจารณาผลการประเมินท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพเด็ก 

มาตรฐานท่ี 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 ดานการจัด ประสบการณท่ีเนนเด็ก

เปนสําคัญ โดยผลการประเมินในภาพรวม สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน 48 โรงเรียน มีผล

การประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ ดี จํานวน 19 โรงเรียน (รอยละ 39.58) ผลการประเมินระดับพอใช 

จํานวน 25 แหง (รอยละ 52.08) และสถานศึกษามีผลการประเมินระดับ ปรับปรุง จํานวน 4 โรงเรียน (รอยละ 

8.33) 2. ผลการประเมินระดับข้ันพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาท่ีมีความประสงครับการประเมินคุณภาพ ภายนอก 

จํานวน 49 โรงเรียน เม่ือพิจารณาผลการประเมินท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานท่ี 3 ดานการจัดการเรียนการสอน            

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผลการประเมินในภาพรวม จะเห็นไดวามีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

จํานวน 49 แหง มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวม อยูในระดับดี จํานวน 23 แหง (รอยละ 46.94) 

ผลการประเมินระดับพอใช จํานวน 24 แหง (รอยละ 48.98) และสถานศึกษา มีผลการประเมินระดับปรับปรุง 

จํานวน 2 แหง (รอยละ 4.08) 

   ดังนั้น ผลการดําเนินงานดานระบบประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนสําคัญท่ีจะตอง                   

มีการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกใหมีประสิทธิภาพ และเปนภารกิจสําคัญเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการใหเกิด
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ประสิทธิผลอยาง มีคุณภาพไดมาตรฐาน จึงไดจัดทําโครงการ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพท่ีมี

ประสิทธิผล” ข้ึน ประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือสนับสนุนสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน         

และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเปนลําดับตอไป 

2. วัตถุประสงค 

  2.1  เพ่ือสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

  2.2  เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดมีความรู ความเขาใจ ในการดําเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

  2.3  เพ่ือสื่อสารสรางความเขาใจเก่ียวกับการจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ตาม

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

3. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

    3.1.1  ผูบริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสามารถและเกิดทักษะในการพัฒนาเชิงระบบ   

    3.1.2  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีมาตรฐาน  

การประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งเปนระบบ จํานวน 255 แหง 2 สาขา คิดเปนรอยละ 100 

     3.1.3  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 กลุมเปาหมาย

จํานวน 40 แหง ผานการประเมินและไดรับการรับรองผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) คิดเปนรอยละ 100 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

    3.2.1  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ทุกแหง

สามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเองนําเสนอตอตนสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     3.2.2  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 และสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับการยอมรับและเชื่อม่ันในการบริหารจัดการศึกษาเปน 

อยางดี   

    3.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีฐานขอมูลสถานศึกษาในสังกัด 

ท่ีสามารถตรวจสอบได   

  

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

154 

 

 4.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีระบบการบริหารจัดการดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเขมแข็งและเปนระบบ เปนท่ียอมรับในสังคม  

 4.2  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ทุกแหงมีความรู 

ความเขาใจ สามารถขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

  4.3 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ทุกแหงท่ีเขารับ

การประเมินคุณภาพภายนอก ไดรับการรับรองคุณภาพในระดับ “ดี” ข้ึนไปทุกรายการ 

 

5.  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

   5.1. เชิงปริมาณ 

   5.1.1  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ทุกแหง

สามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเองนําเสนอตอตนสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 100 

   5.1.2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีฐานขอมูลสถานศึกษาในสังกัด

ตรวจสอบไดและรวบรวมเปนฐานขอมูลไวในรูปแบบเว็บไซตสามารถสืบคนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ      

คิดเปนรอยละ 100 

   5.1.3 สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงสามารถวางแผนเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 100 

  5.2 เชิงคุณภาพ 

   5.2.1 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ทุกแหงสามารถ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองนําเสนอตอตนสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตอผูท่ีเก่ียว 

   5.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีฐานขอมูลสถานศึกษาในสังกัด

ตรวจสอบไดและรวบรวมเปนฐานขอมูลไวในรูปแบบเว็บไซตสามารถสืบคนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

มีความสะดวกและงายในการตัดสินใจ 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

   6.1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีระบบการบริหารจัดการดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

    6.2  สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีระบบ กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ  

เกิดประสิทธิผลตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

   6.3  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมา

พัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
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   6.4  ผูเรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนด เกิดทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคอยางเต็มศักยภาพตามวัย 

 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประชุม

คณะทํางานจัดทํา

คูมือ SAR, และ

เ ค รื่ อ ง มื อ นิ เ ท ศ

ติ ด ต า ม ก า ร

ดําเนินงาน  

                

2. ประชุมชี้แจงการ

ดําเนินงานระบบ 

Online 

                

3. นิเทศติดตามการ

ดําเนินงาน (Best 

Practice) ระบบ 

On-Site และ 

ระบบ Online  

                

4. ประชุม

คณะกรรมการเพ่ือ

สังเคราะห SAR 

สรุปผลการดําเนิน 
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สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด 50,000 บาท  (หาหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

50,000 - - -  

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - 20,000 20,000 10,000 

3. รายละเอียดการใชจายงบประมาณ   

ท่ี กิจกรรม 

/รายการใชจายงบประมาณ 

(แสดงคาใชจายตอหนวย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมา

ณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ระบุเดือน) 
คาตอบแท

น 
คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 

1. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจัดทําคูมือ  

“การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ

การศึกษา” จํานวน 20 คน  2 วัน  

มีคาใชจายดังน้ี   

1. คาอาหารวางและอาหารกลางวัน วันละ 

190 บาท จํานวน 2 วัน คิดเปน (190 x 2 x 

20 = 7,600 บาท)  

2. คาตอบแทนคณะทํางาน คนละ 300 

บาท จํานวน 20 คน คิดเปน (300 x 20 = 

6,000 บาท)  

3. จัดทําคูมือ จํานวน 280 เลมละ 30 บาท  

คิดเปน (280 x 3 = 8,400 บาท) 

6,000 7,600 8,400 22,000 - มกราคม 

2565 

2. อบรมครูและบุคลากรทางศึกษาเพ่ือสราง

ความรูความเขาใจในการพัฒนางานตาม

คูมือ “การพัฒนาระบบประกันคณุภาพ

1,800 3,230 

 

 

- 5,030 - กุมภาพันธ 

2565 
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ท่ี กิจกรรม 

/รายการใชจายงบประมาณ 

(แสดงคาใชจายตอหนวย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมา

ณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ระบุเดือน) 
คาตอบแท

น 
คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 

การศึกษา” พรอมกําหนดรูปแบบการจัดทํา

นวัตกรรมหรือ Best Practice ท่ีประสบ

ผลสําเร็จในการดาํเนินงานและเปนยอมรับ  

ในระบบออนไลน คณะทํางาน จํานวน 15 

คน มีคาใชจายดังน้ี   

 - คาตอบแทนวิทยากร 3 คน คนละ 600 

บาท คิดเปน (3 x 600 = 1,800 บาท) 

- คณะทํางาน จํานวน 17 คน  คาอาหาร

วางและอาหารกลางวัน วันละ 190 บาท 

จํานวน 1 วัน คิดเปน (190 x 17 = 3,230 

บาท) 

      

3 คานิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา โรงเรียนท่ีขอรับการประเมิน

ภายนอกแบบ Site-Visit จํานวน 3 โรงเรียน  

โรงเรียนละ 1,000 บาท คิดเปน (3 x !,000 

= 3,000 บาท)  

- 

 

 

3,000 

 

 

- 3,000 - กุมภาพันธ 

-มีนาคม  

2565 

4. ประชุมคณะทํางานเพ่ือสังเคราะห SAR  

และสรุปผลการดําเนินงาน จํานวน 20 คน 

2 วัน มีคาใชจายดังน้ี   

1. คาอาหารวางและอาหารกลางวัน วันละ 

190 บาท จํานวน 2 วัน คิดเปน (190 x 2  

x 20 = 7,600 บาท)  

2. คาตอบแทนคณะทํางาน คนละ 300 

บาท จํานวน 20 คน คิดเปน (300 x 20 = 

6,000 บาท)  

6,000 7,600 - 13,600   

พฤษภาค

ม- 

มิถุนายน 

2565 

 - นิเทศออนไลนโรงเรียนเพ่ือศึกษา

นวัตกรรมและ Best Practice ท่ีดําเนินงาน

จนประสบผลสําเร็จ เปนท่ีประจักษ และ

ยอมรับอยางตอเน่ือง คณะทํางาน จํานวน  

10 คน  2 วัน มีคาใชจายเปนคาอาหาร

กลางวันและอาหารวาง คิดเปน (190 x 10 

x 2 = 3,800 บาท)  

- 3,800 - 3,800  กรกฎาคม 

– 

สิงหาคม 

2565 

6. คาเกียรติบัตร เอกสารรายงาน และจัดทํา 

VTR นําเสนอผลงาน คณะทํางาน 5 คน  

- 1,900 670 2,570 - กันยายน 

2565 
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ท่ี กิจกรรม 

/รายการใชจายงบประมาณ 

(แสดงคาใชจายตอหนวย) 

เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมา

ณ 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน

(ระบุเดือน) 
คาตอบแท

น 
คาใชสอย คาวัสด ุ รวม 

มีคาใชจายดังน้ี   

- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง เปนเงิน 

(190 x 5 x 2 = 1,900) 

- คาเกียรติบัตรและเอกสารรายงาน  670 

บาท 

 รวม 13,800 27,130 9,070 50,000 - - 

หมายเหตุ  คาใชจายถัวเฉล่ียไดทุกรายการ 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล  นางวัฒนาพร   อาคมคง  โทรศัพท  06 2614 9654   

E-mail address wat.arkomkong@gmail.com  โทรสาร  .- 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ 

2. ลักษณะโครงการ 

      โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน                ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

   เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ

ครเูพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยนวัตกรรมสื่อดิจิทัลและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผาน

แพลตฟอรมดานการศึกษา เปนการพัฒนาครูในทุกมิติและพัฒนาในทุกชวงวัยได โดยการเนนใหเปนคนดี เกง 

และมีคุณภาพพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 

ประเด็นท่ี 1. การปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 

ประเด็นท่ี 2.การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนระดับท่ี 2  
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1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี การปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรูโดย

การพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี การ

ปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัล

ผานแพลตฟอรมการเรียนรู 

ดวยดิจิทัลแหงชาต ิ

  แนวทาง/กิจกรรม การ

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการจัด

การศึกษาดานเทคโนโลยี

ทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV) และเทคโนโลยี 

ทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) 

 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู ดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง  

    แนวทาง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

      ยุทธศาสตรท่ี .........-.............. 

  ยุทธศาสตรท่ี .........-.............. 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 ⁄ ยุทธศาสตรท่ี 12  การพัฒนาการเรียนรู 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 
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ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

        นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

     นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุงแกไข ป 2545 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุงแกไข ป 2545 กําหนดความมุงหมายและ

หลักการจัดการศึกษาไววา “การศึกษาตองเปนไปเพ่ือการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางดาน

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมี ความสุข” นอกจากนี้ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ยังไดระบุถึงเนื้อหาความรูท่ีจําเปนตอ

การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพได ในอนาคต 

โดยจะตองบรรลุสมรรถนะท่ีสําคัญ  5 ประการ อันไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและ ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 

นับวามีความสําคัญตอระบบการจัดการเรียนการสอนของครูในทุกระดับ เนื่องดวยความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีท่ีเขามามากมายในปจจุบัน สงผลทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษย    มีการเปลี่ยนแปลงไป 

ตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงก็รวมถึงวิธีการเรียนรูของผูเรียนก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวยเชนกัน           

ในศตวรรษท่ี 21  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนากรอบดวยวิสัยทัศน ท่ีสามารถ สนองตอบตอ              

ความตองการอันแทจริงของมนุษย   และเปนระบบท่ีชวยสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังสังคมไทย             
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และสังคมโลก ทักษะท่ีสําคัญของครูในการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะการสอน            

ดวยนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเขามา ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในหองเรียน  

ดวยเหตุนี้ การพัฒนาครูผูสอนใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยนวัตกรรมสื่อดิจิทัล  

กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรูการจัดการเรียนรู ผลลัพธของผูเรียน

อานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพตอไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดวยนวัตกรรมสื่อดิจิทัล 

2.2 เพ่ือใหผูเรียนอานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพ ดวยนวัตกรรมสื่อดิจิทัล 

3. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) พัฒนาครูผูสอนดวยนวัตกรรมสื่อดิจิทัล  

2) ครูผูสอนพัฒนาตนเอง แกปญหา สืบคนขอมูล ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพ่ือใหมีนวัตกรรมสื่อ

ดิจิทัล 

3) ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

1) ครูผูสอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสื่อดิจิทัล 

2) ผูเรียนอานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพ ดวยนวัตกรรมสื่อดิจิทัล 

4.ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

1) ครูผูสอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดวยสื่อดิจิทัล 

2) ผูเรียนอานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพ ดวยนวัตกรรมสื่อดิจิทัล 

5.ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

1) ครูผูสอนรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยนวัตกรรมสื่อดิจิทัล 

2) ผูเรียนรอยละ 80 อานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพ ดวยนวัตกรรมสื่อดิจิทัล 

      5.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครูผูสอนมีนวัตกรรมการจัดการเรยีนการสอนสื่อดิจิทัล 

2) ผูเรียนอานออกเขียนได คิดเลขเปน ใฝเรียนรู มีทักษะอาชีพ ดวยนวัตกรรมสื่อดิจิทัล 

6.กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

1) ครูผูสอนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

2) ผูเรียนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 
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8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ป 1  ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.กิจกรรมอบรม

ครูผูสอนการจัดการ

เรียนการสอนดวย สื่อ

ดิจิทัล 

   
 

 

 

 

 

             

2.กิจกรรมออกแบบสื่อ

การสอนดิจิทัล 

   
 

 

             

3.กิจกรรมสังเกตการ

สอน สะทอนผลในชั้น

เรียน 

   
 

 

 

             

4.กิจกรรมประกวดวิธี

ท่ีเปนเลิศการจัดการ

เรียนการสอนดวย

นวัตกรรมสื่อดิจิทัล สู

ผลลัพธของผูเรียน 

   
 

 

 

 

             

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด  40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

40,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - - 40,000 - 
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: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นางสาวอัญชลี  แกนจันทร  โทรศัพท  0951685882  

E-mail address .......................................................  โทรสาร  ....................................................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1.ช่ือโครงการ “พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสูการเรียนรูสูฐานสมรรถนะและพัฒนาผูเรียน

ตามแนวทางพหุปญญา (Multiple Intelligences) ตอบสนองการเปลีย่นแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

ปงบประมาณ 2565” 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

            ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน     ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการขับเคลื่อนการ 

การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน และเสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ให

สามารถจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 และผูเรียนมีทักษะ

การเรียนรูตามแนวทางพหุปญญา (multiple Intelligences) ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 

21 ปงบประมาณ 2565” ซ่ึงเชื่อม่ันวาจะเปนแนวทางหนึ่งในการสราง ศักยภาพใหแกสถานศึกษาใหมีความ

พรอมในทุกดานไดอยางดียิ่ง  

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คน

ไทยเปนคนดี คนเกง 

มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตใน

ประเด็นท่ี 3 ปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ศตวรรษท่ี 21 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา 

แผนการปฏิรูปดานการสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

เปาหมายท่ี .1 การปรับ

หลักสูตร พรอมกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี ท่ี 2     

การพัฒนาการจัดการ

เรียนรูสูการเรียนรู

สมรรถนะเพ่ือตอบสนอง

การเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถ

เพ่ิมข้ึน 

  เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ

สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต

สาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยสงเสริมใหมีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและการ

เสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตโดยพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู สงเสริมใหมีการจัดการศึกษา

ใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป 

นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาใน

ดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุน 

(หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ..........-............. 
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  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542   

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

  การสรางศักยภาพใหแกสถานศึกษาใหมีความพรอมในการพัฒนาตนเอง เพ่ือสอดคลองตามหลัก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ท่ีวา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุก คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตอง สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” นั้น นอกจากจะเปนบทบาทหนาท่ี

โดยตรง ของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดแลว จําเปนอยางยิ่งตองไดรับ ความรวมมือจากหลายฝาย          

ท่ีเก่ียวของจึงจะ บรรลุวัตถุประสงคสูงสุด สถานศึกษามีภาระหลักในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู           
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สื่อการเรียนรู การวัด และประเมินผลการศึกษา การแนะแนวการศึกษาดานอาชีพ และการวิจัยทางการศึกษา 

ไดรวมมือกับสถาน หนวยงาน /ประกอบการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายแนวทางและหลายรูปแบบ 

โดยได“พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูสูการเรียนรูฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 และผู เรียนมีทักษะการเรียนรูตามแนวทางพหุปญญา (multiple 

Intelligences) ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ปงบประมาณ 2565” ซ่ึงเชื่อม่ันวาจะเปน

แนวทางหนึ่งในการสราง ศักยภาพใหแกสถานศึกษาใหมีความพรอมในทุกดานไดอยางดียิ่ง  

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา  

2.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง                       

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 

2.3 เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามแนวทางพหุปญญา (Multiple Intelligences) ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง        

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 

3. เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)   

1) สถานศึกษามีเครือขายรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

2) สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

3) ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตามแนวทางพหุปญญา (Multiple Intelligences) ตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

   3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

1)สถานศึกษามีเครือขายรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

2) สถานศึกษามีการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

3) ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตามแนวทางพหุปญญา (Multiple Intelligences) ตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

4.1 ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับ

ประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษา ครูระดับปฐมวัย รวมทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรงุ หลักสูตรสถานศึกษา 

4.2  สถานศึกษามีเครือขายรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

4.3  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 
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4.4 ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตามแนวทางพหุปญญา (Multiple Intelligences) ตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ครูระดับปฐมวัย และคณะกรรมการ ดําเนินงาน รวมท้ังสิ้น 750 คน  

5.2 เชิงคุณภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ครูระดับปฐมวัย รวมทบทวน ตรวจสอบ และปรบัปรุง หลักสูตรสถานศึกษา

ฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

6.1 ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู 

ระดับประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษา ครูระดับปฐมวัย รวมทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง หลักสูตร            

สถานศึกษา 

6.2  สถานศึกษามีเครือขายรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 

6.3  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง         

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 

6.4 ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูตามแนวทางพหุปญญา (Multiple Intelligences) ตอบสนอง                  

การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

7.  พ้ืนท่ีการดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  พฤษภาคม – กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมท่ี 1 อบรม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

เพ่ือสงเสริมการเรียนการ

สอนแบบพหุปญญา 

                

- ข้ันวางแผน (Plan) 

1. ศึกษานโยบาย แนว
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ปฏิบัติ  

2. กําหนดรูปแบบแนว

ทางการดําเนินกิจกรรม 

3. ประสานวทิยากรและ

คณะ ประสานสถานท่ี 

จัดซ้ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ     

ท่ีใชในการดําเนินโครงการ  

4. จัดทําหนังสือแจง

โรงเรียนสงรายชื่อ 

ผูเขารวมอบรม ทําบันทึก

ขอความ เรียนเชิญ

ประธานพิธีเปด พิธีปด

โครงการ เชิญวิทยากรและ

คณะ จัดทํา กําหนดการ 

จัดทําแบบลงทะเบียน คํา

กลาวเปด คํากลาวรายงาน 

และเอกสารท่ีเก่ียวของ  

5. แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน เชิญ

คณะกรรมการดําเนินงาน

ประชุม ชี้แจง กําหนด

แนวทางการจัดกิจกรรม  

6. จัดทําเอกสาร เตรียม

วัสดุ อุปกรณ ประกอบการ

ดําเนินโครงการ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ข้ันดําเนินการ (Do) 

1.ดําเนินการโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

จํานวน 1 วัน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

- ข้ันกํากับติดตาม 

(Check) 

1.ประเมินผลโครงการ 

2.เก็บรวบรวมขอมูล และ

วิเคราะหขอมูล 

                

- ข้ันนําขอมูลไปใช 

(Action) 

1.สรปุผลโครงการ  

2.นําเสนอขอมูลสะทอนผล

การปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุง

โครงการฯ ใหมี

ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

                

กิจกรรมท่ี 2 

พัฒนาผูเรียนตามแนวทาง

พหุปญญา (Theory of 

Multiple Intelligences) 

เพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของโลก           

ในศตวรรษท่ี 21 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด . 40,000 บาท  (สี่หม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

40,000 - - - - 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

172 

 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - - 40,000 - 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล .........นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย...........  โทรศัพท  ...........06 1859 1641.......   

E-mail address ........krittamuk.mong@gmaill.com........ โทรสาร  ....................................................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ เตรียมความพรอมผูเรียนสูการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ PISA2022 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

            ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

    อยูระหวางดําเนินงาน             ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง : เปนการเตรียมความพรอมผูเรียนสูการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ 

PISA2022 เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ เปนไปตามเปาหมายท่ี 3 ในการพัฒนาคนในทุกมิติ และทุกชวงวัย ใหเปนคน

มีคุณภาพ ตามทักษะท่ีควรพัฒนา  

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง 

ศักยภาพทรัพยากรของมนุษย 

คนไทยเปนคนดี คนเกง มี

คุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิต

ในศตวรรษท่ี 21 

 

การปฏิ รู ปกระบวนการ

เรียนรู ท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน ดาน 12 การพัฒนาการ

เรียนรู 

 คนไทยมีการศึกษาท่ี

มีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี

ทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษท่ี  21  สามารถใน

การแกไขปญหาปรับตัว  

สื่อสาร และทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล

เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

เปาหมายยอยท่ี 1 (MS1) 

ผูเรียนทุกระดับมีความรอบ

รูท่ีจําเปน (essential 

literacy) และสมรรถนะ

หลัก (CoreCompetency) 

ในการดารงชีวิต การ

ประกอบอาชีพและการรวม

พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน   

   

 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย 3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถใน

การดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ    -ไมสอดคลอง- 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 12  การพัฒนาการเรียนรู 

   เปาหมายท่ี  1  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษ

ท่ี  21  สามารถในการแกไขปญหาปรับตัว  สื่อสาร  และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนมีนิสัย

ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
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  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  ..........................-...................................... 

  ............................-.................................... 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme for International 

Student Assessment : PISA) ท่ีริเริ่มโดยองคการเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) ซ่ึงผลการประเมินจะเปนตัวชี้วัดคุณภาพประชากรของ

ประเทศ และเปนเกณฑหนึ่งในการจัดลําดับความสามารถการแขงขันทางเศรษฐกิจและความนาลงทุนของประเทศ 

โครงการ PISA มุงประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกท่ีมีอายุในชวง 15 ป ทําการประเมิน 3 ปตอครั้ง 

แตละครั้งของการประเมินจะครอบคลุมกรอบการประเมิน 3 ดานหลัก ไดแก การรูเรื่องการอาน (Reading 

Literacy) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) 

 โดยมีสัดสวนจํานวนขอสอบแตกตางกันตามจุดเนนในการประเมินแตละครั้ง  

 สําหรับการประเมิน PISA ในครั้งตอไปจะมีข้ึนในเดือนสิงหาคม 2565 (PISA2022) ซ่ึงเนนการบูรณา

การความสามารถดานประเมินความสามารถดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) การรูเรื่องคณิตศาสตร 

(Mathematical Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอม

ท้ังครูผูสอน และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ท่ีมีอายุ 15 ป ใหพรอมตอการรับการประเมิน 

PISA2022 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาความพรอม
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สําหรับประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA2022) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA2022) ตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือสรางความตระหนัก ความรูความเขาใจ เห็นคุณคา เจตคติ และความสําคัญของการเขารวม

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA2022) ใหแกครู และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 2.2  เพ่ือใหครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทย ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนในสังกัด ไดรับการพัฒนาทักษะในการทําขอสอบ (PISA2022) เพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอมในการรองรับการประเมิน (PISA2022) ดวยการพัฒนาทักษะการใชคลังขอสอบตามระบบ PISA Style 

 2.3  เพ่ือใหนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัด ไดรับการพัฒนาทักษะการใชคลังขอสอบ

ตามระบบ PISA Style เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมิน (PISA2022) 

3. เปาหมาย 

 3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)   

   1.  ครู และนักเรียนความรูความเขาใจ เห็นคุณคา เจตคติ และความสําคัญของการเขารวมประเมินผล

นักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA2022) รอยละ 80 

 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัด ไดรับการพัฒนาทักษะในการทําขอสอบ (PISA2022) 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมิน (PISA2022) ดวยการพัฒนาทักษะการใชคลังขอสอบ

ตามระบบ PISA Style เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมิน (PISA2022)  

 3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัด ไดรับการพัฒนาทักษะในการทําขอสอบ (PISA2022) 

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมิน (PISA2022) ดวยการพัฒนาทักษะการใชคลังขอสอบ

ตามระบบ PISA Style เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมิน (PISA2022) 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

 4.1  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัด ไดรับการพัฒนาทักษะในการทําขอสอบ (PISA2022) เพ่ือ

เปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมิน (PISA2022) ดวยการพัฒนาทักษะการใชคลังขอสอบตาม

ระบบ PISA Style เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมิน (PISA2022) 

 รอยละ 80 

 4.2  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัด มีความตระหนัก ความรูความเขาใจ เห็นคุณคา 
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เจตคติ และความสําคัญของการเขารวมประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA2022) และสามารถ และมี

ทักษะในการเตรียมการรองรบัการประเมิน PISA 2022 ในเดือนสิงหาคม   

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตอผูไดรับการพัฒนาครูผูสอนใน 3 กลุมสาระ

การเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัด ไดรับการ

พัฒนาทักษะในการทําขอสอบ (PISA2022) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมิน (PISA 

2022) ดวยการพัฒนาทักษะการใชคลังขอสอบตามระบบ PISA Style เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการ

รองรับการประเมิน (PISA2022) 

6.กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

  6.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

  6.2  ครูผูสอนใน 3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทย ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเปดทําการสอน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – 30 กันยาน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 (2565) ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประชุมคณะทํางาน                 

 - เตรียมงาน และเตรียม

เอกสารการพัฒนาความรู

ดาน PISA2022 

                

2. อบรมพัฒนาทักษะการ

ใชแบบทดสอบ  

PISA2022 

ตาม ระบบ PISA Style 

                

3.นิเทศ การเตรียมการ

รองรับการประเมิน 

                

4. สรุปผลการดําเนิน

โครงการ 
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สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

40,000 - - -  

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565  5,000 30,000 5,000 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นายพิพัฒนพงษ สมใจ  โทรศัพท  08 2124 0855 

E-mail address Pipatpong_lon@hotmail.co.th     
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1.ช่ือโครงการ   สงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ 

      โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

      อยูระหวางดําเนินงาน               ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีวิสัยทัศน คือ เปนองคกร

ชั้นนําระดับภูมิภาค ดานการบริหารจัดการท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ภายใตแนวทางศาสตร

พระราชา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ ยังมีพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับตางๆ ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับการศึกษา

ภาคบังคับ ผูเรียนพิการ ผูเรียนดอยโอกาส ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อน  การพัฒนาการศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ และเสริมสรางศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตางๆ โดยมุงเนนใหทองถ่ินและ

สถานศึกษาไดมีบทบาท    และมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ

ของทองถ่ิน (สํานักนายกรัฐมนตรี,2542)ดวยการยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยมีกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก 

ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

เปาหมายท่ี 1  

คนไทยเปนคนดี คนเกง มี

คุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิต

ในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นท่ี ประเด็น

ยุทธศาสตร  ปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการ
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ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

 

 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21......... 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา  เปาหมายท่ี  1. การปฏิรูป

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 1. การ

ปรับหลักสูตร พรอม

กระบวนการจัดการเรยีน

การสอน และการประเมิน

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู เปน

หลักสูตรฐานสมรรถนะ  

แนวทาง/กิจกรรม....1 การ

พัฒนาหลักสูตร

กระบวนการเรียนการสอน 

การวัดและ ประเมินผล 

เพ่ือใหผูเรียนและประชาชน

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน เกิดการ

เรียนรูตลอด ชีวิตอยาง

ท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและ

ศักยภาพในการประกอบ

อาชีพท่ีสอดคลองกับความ

ตองการ ของประเทศ 

 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย  

   1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเปนบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

   2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน 
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   3. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

   แนวทาง  

1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤตกิรรม             

ท่ีพึงประสงค 

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 12 การพัฒนาการเรยีนรู 

  ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

            หลักการกระจายอํานาจโดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู

เปนเปาหมาย  ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2553ท่ีไดกําหนดจุดมุงหมายตามเจตนารมณของการจัดการศึกษาคือ การมุงเนนใหทองถ่ินและสถานศึกษา

ไดมีบทบาท    และมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

(สํานักนายกรัฐมนตรี,2542) ดวยการยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยมีกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปน

คนดี มีปญญา มีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกแหง ไดมีการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดพัฒนาผูเรียนในทุกระดับการศึกษา ทุกกลุมสาระการเรียนรู การจัดการศึกษา ระดับ

ปฐมวัย การศึกษาพิเศษเรียนรวม เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกทางดานความรู ความสามารถ อยางเต็ม

ศักยภาพ ท้ังดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป และงานอาชีพ มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค ประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนแนวทางท่ีจะ

พัฒนาความรูไปสูสากลไดในอนาคต ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุนยกยองเชิดชูเกียรติ เปนขวัญกําลังใจใหกับ

ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองท่ีสงผลใหการจัดการศึกษาใน

สถานศึกษามีคุณภาพอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 ในบริบทท่ีเปนองคการบริหารจัดการ

การศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยถึงการศึกษาภาคบังคับ ไดดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือกับองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน ในการเปนภาคีเครือขายหุนสวนขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยการสงเสริม เติม

เต็มและสรางความเขมแข็งสูการพัฒนาศักยภาพ ดานทักษะและสติปญญาแกนักเรียนตั้งแตระดับปฐมวัยถึง

การศึกษาภาคบังคับ ตามโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ  

ปการศึกษา 2564 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเปนการสืบสานขอตกลงความรวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในการเปนภาคี 

หุนสวนสงเสริมศักยภาพนักเรียนกาวสูความเปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ ท้ังระดับภูมิภาค                  

และระดับชาติ 

2.2 เพ่ือพัฒนาสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 
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2.3 เพ่ือเปนการสรางเสริมกําลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติผูบริหารสถานศึกษา ครูผูฝกสอน และนักเรียน       

ท่ีมีผลงานเชิงประจักษระดับรางวัลเหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

3. เปาหมาย 

3.1 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับการสงเสริมเติมเต็ม

ศักยภาพดานทักษะวิชาการของนักเรียนตั้งแตระดับปฐมวัยถึงการศึกษาภาคบังคับใหมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค           ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  จํานวน 10,000 คน 

3.2 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ทุกชวงวัยไดรับการสงเสริม

พัฒนาศักยภาพสูความเปนเลิศอยางรอบดาน ทําใหมีทักษะ ความรู ความสามารถความเชื่อม่ันและศักยภาพโดย

ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองเวทีวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนท้ังระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

  4.1 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

     4.2 ประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลท่ีเปนผูปกครองของนักเรียนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริม           

ในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในเขตบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ท้ัง 7 อําเภอ ไดแก อําเภอชุมแพ อําเภอภูผามาน อําเภอสีชมพู อําเภอหนองเรือ อําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเกา             

และอําเภอหนองนาคํา 

4.3 ผูบริหาร คณะครู และนักเรียน ไดมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ ดานทักษะชีวิต และดานอาชีพ

อยางตอเนื่อง สงผลใหบุคคลเหลานี้เปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในดานวิชาการ ท้ังในระดับโรงเรียน ระดับกลุม

โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

   1)  รอยละ 100 ของนักเรียนตั้งแตระดับปฐมวัยถึงการศึกษาภาคบังคับใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    2) จํานวนรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองเวทีวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนท้ังระดับภูมิภาคและ

ระดับชาติ ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มากข้ึน 

5.2 เชิงคุณภาพ 

  ผูบริหาร คณะครู และนักเรียน ไดการสนับสนุน สงเสริมดานวิชาการ ดานทักษะชีวิต และดานอาชีพ

อยางตอเนื่อง ใหเกิดประสิทธิภาพในดานวิชาการ ในระดับโรงเรียน ระดับกลุมโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  
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6.1 ผูบริหารสถานศึกษา ครูระดับปฐมวัย และเด็กปฐมวัยในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

6.2 ผูปกครองของนักเรียนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริมในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในเขต

บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ โรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

กิจกรรมท่ี 1 การจัด

กิจกรรมการแขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับศูนยเครือขาย 

                

  - ศูนยเครือขายโรงเรียน

ดําเนินการแขงขันเพ่ือ

คัดเลือกตัวแทน            

ศูนยเครือขาย เพ่ือเขารวม

แขงขันระดับเขตพ้ืนท่ี 

                

กิจกรรมท่ี 2 การจัดการ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                

  - ประชุมวางแผนในการ

เตรียมการคัดเลือกตัวแทน

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ผูเขารวมประชุม ไดแก ผอ.

สพป.ขอนแกน เขต 5, รอง

ผอ.สพป.ขอนแกน เขต 5 

ศึกษานิเทศก และประธาน

ศูนยเครือขาย 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

  - การเตรียมความพรอม

ดานสถานท่ีในการจัดการ

แขงขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งท่ี 70 ป

การศึกษา 2565 

ระดับศูนยเครือขายและ

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                

  - ประชุมคณะกรรมการ

ตัดสิน 

                

  - จัดการแขงขันระดับ 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                

  -. ประชุมสะทอนผลการ

ดําเนินการจัดการแขงขันใน

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

โดยมี ผอ.สพป.ขอนแกน 

เขต 5, รองผอ.สพป.

ขอนแกน      เขต 5 

ศึกษานิเทศก ประธานศูนย

เครือขาย 

                

กิจกรรมท่ี 3 เกียรติยศเรา

สรางได 

                

  - พิธีประกาศและมอบ

รางวัลเชิดชูเกียรติและ

เสริมสรางขวัญกําลังใจ แก

ครุและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 
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  วงเงินประมาณท้ังหมด ....1,100,000...บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนบาทถวน) 

 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

สพป.ขก.5       100,000  บาท - - - - 

อบจ.ขอนแกน  1,000,000  บาท - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ.  2565 - - - 1,100,000 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล .นางสาวกาญจนภัสส  สีดาแหลม  โทรศัพท  .. 09 5174 1654 

E-mail address .. kanjanapat3341@gmail.com..  โทรสาร  ..............................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาคุณธรรม นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน                  ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีวิสัยทัศน คือ เปนองคกร

ชั้นนําระดับภูมิภาค ดานการบริหารจัดการท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ภายใตแนวทางศาสตร

พระราชา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย นําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพ่ือใหสถานศึกษาทุก

แหงตระหนัก และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือบมเพาะนักเรียนจนเกิดเปนวิถีชีวิตใหเปนผูมีอุปนิสัยอยูอยาง

พอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวใหหลักสูตรใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล ให

สามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคน

ดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

ประเด็นท่ี 1 การ

ปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม 
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2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

21  

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี 1  ยกระดับ

คุณภาพของการจัดการศึกษา 

 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี การ

จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม 

  แนวทาง/กิจกรรม.... 

ผูเรียนไดรับการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเปน

คนดีของสังคม มีวินัยและ

ภูมิใจในชาติ 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

   แนวทาง ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ี

พึงประสงค    

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

   เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเปนไทย

มากข้ึนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเปนท่ียอมรับของ

นานาประเทศมากข้ึน 

   แนวทาง การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปน

พลเมืองท่ีดี  
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แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  ...........................-..................................... 

  ..........................-...................................... 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมานานกวา 30 ป ดังพระบรมราโชวาท

และพระราชดํารัสของพระองคนับตั้งแตป 2517 เปนตนมา ท่ีไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาอยางเปนข้ัน

ตอนบนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือใหเกิดความพอมี พอกิน พอใชและมีความสุขโดยใชหลักความพอประมาณ การ

คํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึง

การพัฒนาท่ีสมดุล กาวหนาไปอยางเปนข้ันเปนตอนอยางถูกตองตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเปนกรอบใน

การคิดและการกระทํา สามารถประยุกตใชในทุกมิติชีวิต ทุกภาคสวน และทุกดานของการพัฒนาเพ่ือใหสังคม

สวนรวมอยูรวมกันอยางสันติสุขและเจริญกาวหนาไปพรอมกันอยางม่ันคงและยั่งยืน 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ในฐานะหนวยงานหลักในการพัฒนาคนและ

สรางเยาวชนใหมีคุณภาพ ไดตระหนักและเห็นคุณคาในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงตระหนัก และนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเพ่ือบมเพาะนักเรียนจนเกิดเปนวิถีชีวิตใหเปนผูมีอุปนิสัยอยูอยางพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามท่ีกําหนดไวใหหลักสูตรใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล อีกท้ังสงผลใหสถานศึกษาสามารถผาน

การประเมินเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนรูและการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

   ดังนั้น เพ่ือสนองนโยบายดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จึงจัดทํา

โครงการ พัฒนาคุณธรรม นอมนําหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด สามารถนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสถานศึกษาเปนศูนยการ

เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

2.2 เพ่ือใหผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิด

อยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ       

ในการทําความดี 

2.3 เพ่ือใหผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม 

โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมชัดเจนและ                 

มีความตอเนื่องและยั่งยืน 

           2.4 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 29 ประการ ตามโรงเรียนวิถีพุทธ  

           2.5 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนแกนนําวิถีพุทธ ใหมีคุณลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา  

           2.6 เพ่ือยองยองเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมีผลการประเมินตามอัตลักษณท่ีโดดเดน และพัฒนา

อยางตอเนื่องและยั่งยืน  

3. เปาหมาย 

 3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

   1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ท้ัง 257 โรงเรียนผาน

การประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง 

    2. โรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีศูนยการ

เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางนอย 3 ศูนยการเรียนรู 

    3. มีโรงเรียนท่ีไดรับการยกระดับเปนโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาวข้ึนไปอยางนอย 2 แหง 
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4. มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสงผลงานคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสรางสรรคคนดี 

ครบตามจํานวนท่ีกําหนด 

            5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับการพัฒนายกระดับสูสํานักงา 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรมเครือขาย) 

 6. โรงเรียนวิถีพุทธ  จํานวน 176 โรงเรียน ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐาน      

อัตลักษณ 29 ประการ เปนอยางดี   

 3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

  1.ผูบริหาร ครู นักเรียน ในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5    

นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 

  2.สถานศึกษาในสังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม

ความดี อยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทําความดี  

 4.บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 รวมกันสราง

เครือขายชุมชนองคกร แหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรมอยาง

เปนรูปธรรมชัดเจนและมีความตอเนื่องและยั่งยืน 

          5 ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม

ความดี อยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทําความดี ภายใตความรวมมือของทุก

ฝายท่ีเก่ียวของ 

          6.โรงเรียนแกนนําวิถีพุทธ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบไตรสิกขา ภายใตเครือขายการมีสวน

รวมของพระเครือขายชุมชนองคกร แหงคุณธรรม โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน และองคกรท่ีทํางานดาน

คุณธรรมอยางเปนรูปธรรมชัดเจนและมีความตอเนื่องและยั่งยืน 

 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

1.ทุกโรงเรียนเขาใจและสามารถนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาได 

2.ครูผูบริหารเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

     3.ผูบริหารสถานศึกษาสรางองคกรแหงคุณธรรมอยางมีสวนรวมผานกิจกรรมของโครงการ 

4.ครูตระหนักและเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม  

           5.นักเรียนตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดี    
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อยางเปนธรรมชาติสรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทําความดี 

  6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีศูนยการเรียนรูวิถีพุทธท่ีมีคุณภาพ    

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5มีศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

             2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5มีสถานศึกษาเพียงครบ 100 %  

     3. ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม

ความดีอยางเปนธรรมชาติ สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทําความดี  

     4.ทุกกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 รวมกันทําโครงงาน

คุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณท่ีรวมกันกําหนด เพ่ือสรางองคกรแหงคุณธรรมอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

     ผูบริหาร ครู นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  

     โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

     ปงบประมาณ กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. พัฒนา

สถานศึกษาใหเปน

ศูนยการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ดานการศึกษา 

                

2. พัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. 

                

3. สงเสริมการจัด

การศึกษาตามแนว
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

พุทธ โรงเรียนวิถี

พุทธ  

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด 123,000 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

123,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - - 123,000 - 

 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล .นางจารุรัตน  ราชชมภ ู  โทรศัพท  09 6359 5591   

E-mail address .jarurat22@gmail.com  โทรสาร  ....................................................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ลักษณะโครงการ 

   โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

   ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน   ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีการใชแผนในการบริหาร

จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  ทันสมัย  มีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการ

ปฏิบัติงาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักเรียน 

พัฒนาผูนําเยาวชนตอตานการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมในการตอตานการ

ทุจริตและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการบริหารท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตยสุจริตและ

ปองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมายท่ี 1 ภาครัฐมี

วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุง

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวมตอบสนองความ

ตองการของประชาชนได

ประเด็น ท่ี  1 ภาครัฐยึด

ประชาชนเปนศูนยกลาง 

ตอบสนองความตองการ 

และบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว โปรงใส 
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2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

เปาหมายท่ี 2 ภาครัฐมีความ

โปรงใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ประเด็นท่ี 3 ภาครัฐมีความ

โปรงใส ปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การปองกันและ

ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมายท่ี 1 เรื่องการ

ปองกันและเฝาระวัง 

 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 1 การ

เรงสรางการรับรูและ

จิตสํานึกของประชาชนใน

การตอตาน การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยความ

รวมมือระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม 

  แนวทาง/กิจกรรม  การ

พัฒนานวัตกรรมเทคนิค

การเรียน การสอนการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตสําหรับนักเรียน 

พัฒนาผูนําเยาวชนตอตาน

การทุจริต พัฒนานวัตกรรม

การสรางเครือขายและการ

มีสวนรวมในการตอตาน

การทุจริตและพัฒนา

ผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
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2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

   เปาหมาย .เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 

   แนวทาง ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-........... 

  ยุทธศาสตรท่ี ............-........... 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 -2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero tolerance &Clean)” มีพันธกิจใน

การสรางวัฒนธรรม ตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 

ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหมีมาตรฐานสากลโดยมีเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร คือประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 ยังมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ) 

และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไมโกง”และยุทธศาสตรการปองกันการ

เสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต        ไดทํา

ขอตกลงความรวมมือในการตอตานการทุจริตรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

เพ่ือประสานความรวมมือในการปองกันการทุจริตโดยใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูกฝง

จิตสํานึกใหกับเยาวชน  โดยใหความสําคัญในการเตรียมการปองกัน การปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือ

วางรากฐานการปลูกจิตสํานึกเพ่ือปองกันการทุจริตของประเทศชาติอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  เปนไปตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดและ

สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไปสูเปาหมายปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรใหเห็นความสําคัญของ

ความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผานกระบวนการคิดอยางเปนรูปธรรมนําไปสูการ

ปฏิบัติท่ีถูกตอง เหมาะสม และยั่งยืน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จึงไดจัดใหมี

โครงการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   ข้ึน เพ่ือตอบสนอง

ยุทธศาสตรและแนวคิดดังกลาวขางตน 

2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ใหเปนองคกรแหง

การเรียนรูท่ียั่งยืน สรางระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มุงเนนใหความสําคัญใน

กระบวนการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ี "ไมทนตอการทุจริต" โดยใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

2.2  เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต มี

ความเปนพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะและความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ

และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

2.3  เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริต ใหมีความเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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2.4  เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทําดี มีวินัย ชื่อสัตย สุจริต อยูอยาง

พอเพียงมีจิตสาธารณะ สูวิถีเขตสุจริต ผานกระบวนการคิดอยางเปนรูปธรรมนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง

เหมาะสม และยั่งยืนของบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5 

3. เปาหมาย 

 3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน   

เขต 5 จํานวน 92 คน อยางนอยรอยละ 5 มีความรูความเขาใจ มีความตระหนักรู และไดรับ

การปลูกฝง   ใหมีทัศนคติและคานิยมท่ีไมยอมรับการทุจริต มีความตระหนักและปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม

แนวทางเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 2) รอยละ 80 ของจํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 

5 จาํนวน 92 คน นําผลแนวทางการพัฒนาจากท่ีไปศึกษาดูงานมาปรับปรุงให คาคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA ONLINE) มีผลการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไว 

3)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจําป ๒๕๖5 

4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีสื่อ มีรูปแบบการ

ประชาสัมพันธในดานการตอตานการทุจริตและเพ่ือสรางการรับรู 

5) โรงเรียนมีฐานขอมูลโครงการโรงเรยีนสุจริตเพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5  

2) พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

4.1 บุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มี

ความตระหนักมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมดานการปองกันการทุจริต 

4.2 บุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ปฏิบัติงานไดสอดคลองตามรูปแบบการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีสุจริต เพ่ือยกระดับไปสูเขตพ้ืนท่ีสุจริตอยางยั่งยืน 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีผลการประเมินคุณธรรมและ 
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ความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA ONLINE) ผานรอยละ 98  

5.2 บุคลากรผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5   มีองคความรู ทัศนคติ และ คานิยมท่ีถูกตอง ตามคุณลักษณะ 5 ประการ        

ของโครงการโรงเรียนสุจริต 

5.3 บุคลากรผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕   ประยุกตใชคุณลักษณะ 5 ประการ ประกอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5.4 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕  มีข้ันตอน กระบวนการบริหารงานท่ีชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

บุคลากรผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  มกราคม  - กันยายน  2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2  ปท่ี 3  ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. กิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและ

สถานศึกษา 

                

2. กิจกรรมศึกษาดูงาน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุจริตตนแบบ 

                

3. กิจกรรมขับเคลื่อน

หลักสูตรตานทุจิตศึกษา 

                

4.กิจกรรมขับเคลื่อนการ

ดําเนินการโครงการ
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2  ปท่ี 3  ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

โรงเรียนสุจริต 

5. กิจกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปรงใสของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา. 

                

6.กิจกรรมคนดีตองมีท่ี

ยืนท่ีดีในสังคม 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด   125,000  บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

125,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - - 95,000 30,000 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นางธิติมน  คํามี  โทรศัพท  09 5664 6853    

E-mail address . noochy2512@gmail.com  โทรสาร  ....................................................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ    พัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน              ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

    เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการสงเสริมการ

ศักยภาพครู เพ่ือการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดเต็มตาม

ศักยภาพ ท้ังความรูดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย      

เปาหมายท่ี 1. คนไทย

เปนคนดี มีคุณภาพ 

พรอมสําหรับวิถีชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

ประเด็น 1. การปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

- การปฏิรปูแบบพลิกโฉม 

- การเปลี่ยนแปลงโฉมบทบาท ครู 

เปน ครูยุคใหม 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี 1. ยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษา 

 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 1.การ

ปฏิรูปการเรียนการสอน

เพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 

  แนวทาง/กิจกรรมการ 1.

พัฒนาหลักสูตร

กระบวนการเรียนการสอน 

การวัดและ ประเมินผล 

เพ่ือใหผูเรียนและประชาชน

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน เกิดการ

เรียนรูตลอด ชีวิตอยาง

ท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและ

ศักยภาพในการประกอบ

อาชีพท่ีสอดคลองกับความ

ตองการ ของประเทศ  

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 2. การ

พัฒนาวิชาชีพครู 

  แนวทาง/กิจกรรม การ

พัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน ภาษาตางประเทศ

และพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพครู เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครูใหมีความ

พรอม ในการจัดการเรียน

การสอน สอดรับกับทักษะ

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21   
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2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย 3. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู ดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง 

    แนวทาง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

  ยุทธศาสตรท่ี ..........-............. 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 12  การพัฒนาการเรียนรู 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ.  

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

    พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 79 
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 79 ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  มาตรา 80          

ให มีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ ง ให ดํารงตําแหนงบางตําแหนง                  

และบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ                

ท่ีเหมาะสม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีจะสงผลถึงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนอง

ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 3 การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู               

และบุคลากรทางการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ เพ่ือพัฒนาครูผูชวยในดานตางๆ 

ใหเปนครูมืออาชีพอยางแทจริง 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ความเขาใจ และความตระหนักจรรยาบรรณและวิชาชีพครู 

 2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ รวมท้ังสิทธิความกาวหนา

ในอาชีพ 

 2.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะของครูใหสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเปนครูมืออาชีพ 

 2.4 เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางวินัยท่ีดี มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือราชการ มีสมรรถนะและ

จรรยาบรรณท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี ตระหนักและสํานึกในการท่ีจะปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการ

รักษาระเบียบและวินัยอันดีงาม เพ่ือเปนตัวอยางแกเพ่ือนขาราชการและเยาวชน 

2.5 เพ่ือปลูกฝงคานิยมและปรัชญาของการเปนขาราชการท่ีดีใหแกขาราชการครูบรรจุใหม 

3. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ท่ีบรรจุใหม ป พ.ศ.2564 – 

2565 ท่ีเขารวมพัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีความรู  ความเขาใจ และ         

ความตระหนักจรรยาบรรณและวิชาชีพครู 
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2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ รวมท้ังสิทธิความกาวหนาในอาชีพ 

3) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีความรู ทักษะ เจตคติและ

บุคลิกลักษณะของครูใหสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

เปนครูมืออาชีพ 

4) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีการพัฒนาและเสริมสรางวินัยท่ีดี     

มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือราการ มีสมรรถนะและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ี ตระหนัก

และสํานึกในการท่ีจะปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาระเบียบและวินัยอันดีงาม เพ่ือเปนตัวอยางแก

เพ่ือนขาราชการและเยาวชน 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

 รอยละ 100 ของครูผูชวยท่ีบรรจุในป พ.ศ. 2564 – 2565 มีความรูความเขาใจในจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มีทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะของครูใหสามารถปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

 5.1 เชิงปริมาณ 

1) รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน  200 คน         

ไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและมีความพึงพอใจในระดับดี 

5.2 เชิงคุณภาพ 

1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีความรูความเขาใจในจรรยาบรรณ     

วิชาชีพ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารงานบุคคล และความกาวหนาในอาชีพมากยิ่งข้ึน 

2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย มีความรู ทักษะ เจตคติและ

บุคลิกลักษณะของครูใหสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

การเปนครูมากยิ่งข้ึน 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ท่ีบรรจุในป พ.ศ. 2563 – 2564  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 รวม 7 อําเภอ  จํานวน 200 ราย 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565     
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.การรับรายงานตัวครผููชวย                 

2.แตงตั้งคณะกรรมการ                 

3.ประชุมคณะกรรมการ                 

4.การปฐมนิเทศครูผูชวย                 

5.การประเมินครผููชวย                 

6.สรุป/รายงานผล                 

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

100,000   - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 10,000 10,000 20,000 60,000 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล   นางเบญจลักษณ  นะสี โทรศัพท  09 9170 0145 

E-mail address ....................................................... โทรสาร  ...........................................  
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา : : แนวทางการนําขอตกลงพัฒนางาน (Performance  

Agreement : PA) ประจําปงบประมาณ 2565 สูการปฏิบัต ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน  เขต  5    

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

            ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

       อยูระหวางดําเนินงาน ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีการพัฒนาสมรรถนะ

ผูบริหารสถานศึกษาเ พ่ือ เปนกลไกขับเคลื่ อนการปฏิ รูปการศึกษาตามนโยบายและทิศทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ อยางตอเนื่องและเปนระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ พัฒนางาน
อยางสมํ่าเสมอ มีการสรางความรวมมือกับหนวยงานทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ให
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการพัฒนาและสงเสริมการจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยคาดหวังวาจะได
ผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถและผลการปฏิบัติงานท่ีดี มาเปนผูนําในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติใน
ระดับสถานศึกษาสถานศึกษา สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ 
2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน พัฒนาและเสริมสราง

ทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคน

ดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

ประเด็นท่ี 3. การปฏิรูป

การเรียนรูแบบพลิกโฉม 
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2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

21 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี 1 

ยกระดับคุณภาพของการจัด

การศึกษา 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 5. การ

ปฏิรูปการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 

5.1 การปรับหลักสูตร

พรอมกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน และการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู         

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

    แนวทา ง  3 คน ไทย มีกา ร ศึกษา ท่ี มี คุณภาพตามมาตรฐ านสากล                     

และมีความสามารถ เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี - 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 
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  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

ในสถานการณปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เปนอยางมาก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนในประเทศเปนภารกิจสําคัญของหนวยงานทางการศึกษา ซ่ึง

ดําเนินการภายใตกรอบแนวทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมุงเนนยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประเด็นการพัฒนาเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ี

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการ

บริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ : การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาโดย

การสรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ พัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ มีการสรางความรวมมือกับหนวยงานทางการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการพัฒนาและสงเสริมการจัดการ

สถานศึกษาใหมีคุณภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ 

ดวยเหตุดังกลาว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ จึงไดจัดโครงการพัฒนา

ผูบริหารสถานศึกษา : : แนวทางการนําขอตกลงพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจําป
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งบประมาณ 2565 สูการปฏิบัติ เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ สงเสริมการจัดการชั้นเรียนใหมีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพใหแกผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูในการจัดการองคกรใหมีความ

เปนเลิศทางการศึกษา 

2.2 เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็ว             

และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน และประเทศชาติโดยรวม 

2.3 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือ และสรางเครือขายการพัฒนาสถานศึกษา 

3. เปาหมาย 

    3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

          ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย ศึกษานิเทศก และขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  จํานวน  250  คน 

    3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

         ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับความรูในการนําแนวทางขอตกลงในการพัฒนางาน(Performance 

Agreement : PA)  นําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

4.1 ผูเขารับการอบรมสามารถนําผลจากการอบรมไปประยุกตใชในสถานศึกษา 

4.2 ผูเขารับการอบรมมีความตระหนักในเรื่องการทําขอตกลงการพัฒนางาน (PA) ท่ีเก่ียวของกับ

สถานศึกษา และนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

4.3 เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

1) รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาความรูดานการนําขอตกลงการพัฒนางาน 

(PA) ไปใชในการบริหารการจัดการในสถานศึกษา 

2) รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษา นําแนวปฏิบัติไปใชในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง 

5.2 เชิงคุณภาพ 

ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 สามารถนํา

ความรูในการนําแนวทางขอตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA)  ไปสูการปฏิบัติการ

บริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

211 

 

ผูเรียน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

และจัดการอบรมฯ  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564  

และจัดการอบรมฯ ระหวางวันท่ี 16 – 17 ธันวาคม  2564 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

                

2. การอบรมพัฒนา

ผูบริหารสถานศึกษา ใน

การนําแนวทางขอตกลง

ในการพัฒนางาน

(Performance 

Agreement : PA) 

จํานวน  250 คน 

                

3. กํากับและติดตาม                 

4. สรุป/ประเมินผล/

รายงาน 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด จํานวน 47,440 บาท  (สี่หม่ืนเจ็ดพันสี่รอยสี่สิบบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

47,440 - - - - 
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2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 47,440 - - - 

 

ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นางธรรญรัชน  ทะคง  โทรศัพท  09 1865 4196 

E-mail address ttaayy2517@gmail.com  โทรสาร  0 4331 2850 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1.ช่ือโครงการ   พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

อยางเปนระบบ 

2. ลักษณะโครงการ 

      โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

      อยูระหวางดําเนินงาน               ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย และ

เสริมสรางศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับ มีการขับเคลื่อน

พัฒนาการศึกษา หลักสูตรและกระบนการเรียนการสอน  เสริมสรางศักยภาพครูใหสามารถจัดการเรียนรูใหแก

ผูเรียนไดตามศักยภาพ ท้ังความรู วิชาการ ทักษะอาชีพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 

ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

เปาหมายท่ี 1  

คนไทยเปนคนดี คนเกง มี

คุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิต

ในศตวรรษท่ี 21 

 

 

ประเด็นท่ี 1. ปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21... 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา  เปาหมายท่ี  1  การปฏิรูป

กลไกและระบบการผลิต คัด

กรอง และพัฒนาผูประกอบ

วิชาชีพครู และอาจารย 

ประเด็น ท่ีปฏิ รูป ท่ี  การ

พัฒนาวิชาชีพคร ู

  แนวทาง/กิจกรรม....การ

พัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอน ภาษาตางประเทศ

และพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพครู  เ พ่ือพัฒนา

ศั ก ย ภ า พ ค รู ใ ห มี ค ว า ม

พรอม ในการจัดการเรียน

การสอน สอดรับกับทักษะ

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

 

 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย  

   1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเปนบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

   2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน 

   3. คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

   แนวทาง  

1. ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค 

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 
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  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 12 การพัฒนาการเรยีนรู 

  ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

            ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เปนบุคลากรท่ีมีคุณคาตอการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษา  
ท้ังยังเปนผูท่ีมีความรู  ความสามารถ  และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความเสียสละ  ซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจน
เปนผูมีสวนในการขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จนสามารถพัฒนางานดานการเรียนการสอนและการสงเสริมสนับสนุน

การศึกษาใหมีคุณภาพ   โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
โดยการสงเสริมสนับสนุนครู ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ใหมีความกระตือรือรนใน
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การศึกษาหาความรู  หม่ันพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21  

นอกจากนี้ขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา จําเปนตองมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย เพ่ือใหการปฏิบัติงาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนแบบอยางท่ีดีของเยาวชนและสังคมได 

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองตอไป  
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดท่ีมีผลงานดีเดน  ผลการเรียนดีเดน และประพฤติปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดี และบุคคลภายนอก ท่ีใหการสงเสริม สนับสนุน ทางดานการศึกษาแกสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 

2.2 เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยึดถือปฏิบัติเปน

แบบอยางในการปฏิบัติงานดวยความมานะอุตสาหะอยางครูมืออาชีพ 

2.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณในการปฏิบัติงานใหแกขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย 

3.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ครู 

แขกผูมีเกียรติ บุคลากรทางการศึกษาท้ังในและนอกสังกัด ผูเก่ียวของ และผูเขารับรางวัลท่ีเขารวมงาน จํานวน  

700 คน 

3.2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หนวยงานการศึกษาอ่ืน และบุคคลภายนอก

ผูเก่ียวของ ไดรับฟงนโยบายดานการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการบริหารจัดการศึกษาท่ี

ประสบผลสําเร็จรวมกัน 

3.3 สรางขวัญและกําลังใจ ใหแกบุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอก ท่ีมีผลงานดีเดน ผลการเรียนดีเดน 

ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และชวยสนับสนุนดานการศึกษาดานตาง ๆ 

3.4 เสริมสรางคานิยม ทัศนคติ และจิตสํานึกท่ีดีแกบุคลากรในสังกัด เพ่ือใชเปน หลักในการเรียน การ

ทํางาน และการดํารงชีวิต 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของความเปนครู สงผลใหมีการ

พัฒนารูปแบบ เทคนิคในการสอน สูผลลัพธกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

   รอยละ 100 ของผูเขารวมกิจกรรมมีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี และการสนับสนุน

การศึกษาดานตาง ๆ 

5.2 เชิงคุณภาพ 
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  ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของความ

เปนครู สงผลใหมีการพัฒนารูปแบบ เทคนิคในการสอน สูผลลัพธกับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7.  พ้ืนท่ีการดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. กิจกรรมสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

                

  - ประชุมเตรียมความ

พรอมคณะกรรมการ 

                

  - ประชุมสัมมนา

แลกเปลีย่นเรียนรู

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สพป.

ขอนแกน เขต 5 

                

2. กิจกรรมประชุมสัมมนา

ยกยองเชิดชูเกียรติฯ 

                

  - ประชุมเตรียมความ

พรอมคณะกรรมการ 

                

  - จัดทําประกาศเกียรติ

คุณ/หนังสือท่ีระลึกผูมี

ความประพฤติดีงาม 

                

  - ประชุมสัมมนายกยอง

เชิดชูเกียรติฯ 
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สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด ....130,000...บาท  (หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

130,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ.  2565 - - - 130,000 

 

สวนท่ี 7 : ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล .นางธรรญรัชน  ทะคง  โทรศัพท  .. 09 1865 4196 

E-mail address .. ttaayy2517@gmail.com..  โทรสาร  ..............................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน  ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ขับเคลื่อน ประสานงาน เรงรัด กํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการ

เก่ียวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตาม           

และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด      

อยางมีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบใชงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษา 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1. คนไทยเปนคน

ดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

ประเด็นท่ี 1 การปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการ
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2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

21 เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 

 

2.2 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของในระดับรอง 

(เลือกไดมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

เปาหมายท่ี 1 สรางความเปน

ธรรม และลดความเหลื่อมล้ํา

ในทุกมิติ 

ประเด็นท่ี 1 ยุทธศาสตร

การลดความเหลื่อมล้ํา 

สรางความเปนธรรมในทุก

มิติ 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดานการศึกษา เปาหมายท่ี 1 ประเทศไทยมี

ระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริม

การพัฒนาศักยภาพตามพหุ

ปญญา  เพ่ือประโยชนในการ

พัฒนาและการสงตอการ

พัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 1             

การพัฒนาหลักสูตร   

การวัด  การประเมิน  การ

พัฒนาครู  การพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

  แนวทาง/กิจกรรม 

การสงเสริมการพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือ

ตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

การพัฒนาสื่อการเรียนรูใน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

1.2 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของใน

ระดับรอง (เลือกมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เปาหมายท่ี 3 . ผูบริหาร ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 1 
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1.2 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของใน

ระดับรอง (เลือกมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

สถานการศึกษาและผูบริหาร

การศึกษามีสมรรถนะในการ

บริหารงานวิชาการ และการ

นิเทศการจัดการเรียนรู 

ประกอบดวย ดานหลักสูตร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ

และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

การวัดและประเมินผลการ

เรียนรูตามสภาพจริง การ

นิเทศการจัดการเรียนรู มี

ภาวะผูนาทางวิชาการ มี

จิตวิทยาในการสงเสริมและ

สรางขวัญกาลังใจในการ

จัดการเรียนรู และมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีในการรวมมือกับ

บุคคล หนวยงานและชุมชน

ในการสงเสริมและสรางระบบ

นิเวศการเรียนรูท่ีปลอดภัย

สําหรับผูเรียน 

 แนวทาง/กิจกรรม.... 

มีรูปแบบการประเมินการ

เรียนรูของผูเรียนทุกระดับ

ท่ีเนนการปฏิบัติ 

(Performance-based 

Assessment) และการ

พัฒนาการเรียนรู 

(Assessment for 

Learning) และพัฒนา

ทักษะกระบวนการนิเทศให

มีประสิทธิภาพ ดวยการ

จัดทําแผนการนิเทศ 

 

 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย   

  เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง    

  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตโดยพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนภาษาตางประเทศและพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพครู สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาใหกับ

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลป 

นาฏศิลป ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนยโอลิมปกวิชาการ จัดต้ังสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาใน

ดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใชหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแบบประเทศญ่ีปุน 
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(หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสรางวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ 

 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตร   การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 12 การพัฒนาการเรยีนรู 

  ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนจะตองมีกระบวนการสูความสําเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ

บริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซ่ึงกระบวนการนิเทศการศึกษา เปนภารกิจ

จําเปนตอการจัดการศึกษาท่ีตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรท่ีเก่ียวของในหนวยงานจัดการศึกษา จําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการนิเทศการศึกษาเปน

กระบวนการท่ี มีจุดมุ งหมายเพ่ือชวยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานใหประสบผลสําเร็จ ทันตอสภาพ                           

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังเปนองคประกอบสําคัญท่ีชวยเหลือสนับสนุนใหกระบวนการบริหาร และ

กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ท้ังยังเปนสวนสําคัญในการสงเสริม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีตองพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือเขาสูการ

ปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดท้ังมาตรฐานการศึกษาของชาติ ท่ีมุงเนนให

ผูเรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเปนผูนํา และ

ทักษะการนําไปสูการสรางนวัตกร กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การนิเทศ

การศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา 

เพ่ือใหผูบริหารและครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในดานการบริหารจัดการ ดานหลักสูตร การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  การพัฒนาศึกษานิเทศกใหเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดคุณภาพ

และมาตรฐานตอไป กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา

ข้ึน เพ่ือสรางความเขมแข็งการนิเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาประเทศ

ไทย 4.0 ตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศกใหมีความรู ความเขาใจในวิทยาการใหม ๆ เพ่ิมประสิทธิภาพในการนิเทศ การ

จัดการเรียนการสอน 

    2) เพ่ือใหศึกษานิเทศกไดพัฒนารูปแบบและวิธีการนิเทศรวมกันของศึกษานิเทศก นําสูการพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษาและผูเรียน 

    3) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก ใหมีคุณภาพสอดคลองกับนโยบายของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 
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3. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

   ศึกษานิเทศกทุกคน ไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

   ศึกษานิเทศกทุกคน มีความรู เขาใจ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการนิเทศ สามารถนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนนิเทศ โดยใชรูปแบบ เทคนิคการ

นิเทศ เครื่องมือนิเทศท่ีมีคุณภาพ 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

 ศึกษานิเทศกทุกคนใชรูปแบบ เทคนิค และเครื่องมือการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ

เปาหมายการจัดการศึกษา 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

  ศึกษานิเทศกทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

 สถานศึกษาและผูเรียน 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  

 โรงเรียนในสังกัดจํานวน 256 โรง 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประชุมศึกษานิเทศก                 

  - จัดทําโครงการ                  

  - ขออนุมัติโครงการ                 

2. ประชุมคณะทํางาน                 

3. ประชุมปฏิบัติการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล

การศึกษา 

                

4. ประเมินผล/สรุป

รายงานผล 
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สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด     30,000 บาท  (สามหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

30,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - 30,000  - - 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นางจารุรัตน  ราชชมภู โทรศัพท  09 6359 5591    

E-mail address jarurat22@gmail.com โทรสาร  ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jarurat22@gmail.com


แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

226 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  จัดทําแผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

            ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

           อยูระหวางดําเนินงาน ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการบริหารจัดการ

และบริหารงบประมาณโดยใชแผนเปนเครื่องมือเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ. 2561 -2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ไปสูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดําเนินการ

อยางตอเนื่องและมีเปาหมายท่ีชัดเจน มีการติดตามประเมินผลท้ังกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการ            

และหลังการดําเนินงาน อยางเปนระบบ 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเก่ียวของ ประเด็นท่ีเก่ียวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมายท่ี 1 ภาครัฐมี

วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุง

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนได

อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นท่ี 2 ภาครัฐ

บริหารงานแบบบูรณาการ

โดยมียุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุก

ประเด็น ทุกภารกิจ และทุก



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

227 

 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเก่ียวของ ประเด็นท่ีเก่ียวของ 

พ้ืนท่ี 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเก่ียวของ ประเด็นท่ีเก่ียวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี 4 ปรับปรุงระบบ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

ของการใชทรัพยากร เพ่ิม

ความคลองตัวในการรรองรับ

ความหลากหลายของการจัด

การศึกษา และสรางเสริม       

ธรรมาภิบาล 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 1 การ

ปฏิรูประบบการศึกษาและ

การเรียนรูโดยรวมของ

ประเทศ โดย

พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติฉบับใหมและ

กฎหมายลําดับรอง 

  แนวทาง/กิจกรรม 4 

การศึกษาไทยมีทิศทางและ

การบริกหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพและเปน

เอกภาพตามแผนการศึกษา

แหงชาติ  เพ่ือใหสามารถ

ยกระดับคุณภาพ ลดความ

เหลื่อมล้ําและสามารถ

แขงขันไดแขงขันได 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

   เปาหมาย 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

    แนวทาง 2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบ

การเงินคลังภาครัฐ 
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    แนวทาง 3 ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ีใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับ

ชุมชน ถึงระดับจังหวัด 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ............-........... 

  ยุทธศาสตรท่ี .............-.......... 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

  แผนยอย  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

  แนวทางพัฒนา  3  จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหงบประมาณ

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงานท้ังภารกิจพ้ืนฐาน 

ภารกิจยุทธศาสตร ภารพ้ืนท่ี และภารกิจอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมายใหสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแต

ละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  สอดคลองกับสถานการณและความเรงดวน

ในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ มิติ

อยางยั่งยืน 

 เปาหมาย  หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 -2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
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  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครฐั 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 

9 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ กําหนดให  กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวน

ราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลาและ

งบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน หากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ

ประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน

แผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม ดังนั้นกระบวนการวางแผนเปนสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางหรือแนวทาง

ดําเนินงานขององคกร เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหการบริหารและการจัดการองคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 บริหารจัดการโดยใชแผนเปนเครื่องมือ 

เพ่ือใหการกําหนดทิศทางและกรอบการดําเนินงานเกิดสัมฤทธิผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ไปสูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ โดยมีความ

เชื่องโยงสอดคลองกับแผน  3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  4  ธันวาคม  2560  คือ  แผน

ระดับท่ี 1 คือ  ยุทธศาสตรชาติ  แผนระดับท่ี 2  ไดแก  แผนปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  แผนความม่ันคงแหงชาติ  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  และแผนระดับ  3 หมายถึง  แผนท่ี

จัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2  ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด  และตาม

หลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ตามความตองการของพ้ืนท่ี  รวมถึงเพ่ือให

สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และจังหวัด

ขอนแกน ท้ังนี้ในแตละปงบประมาณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จะนํากลยุทธ

ท่ีทันสมัย ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือจัดทําเปาหมาย  ตัวชี้วัด  แนวทาง

ดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อยางชัดเจนและมีการติดตามประเมินผลท้ังกอนเริ่มโครงการ ระหวาง

ดําเนินการ และหลังการดําเนินงาน อยางเปนระบบ  จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
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2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีและใชแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เพ่ือเปนกรอบทิศ

ทางการดําเนินงาน ตามภารกิจหลักท่ีรับผิดชอบรวมถึงภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือการบริหารจัดการโดยมุง

ผลสัมฤทธิ์ 

3. เปาหมาย 

 3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มี แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเปนกรอบและแนวทางการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ            

อยางมีประสิทธิภาพ  โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของรวมวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565    

 3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

    1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนตรง

ตามสภาพปญหาและศักยภาพขององคกรเกิดการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

    2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีการบริหารจัดการและ มีระบบ

การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานใหมีความ

สอดคลอง ตอบสนองแกไขปญหา และสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

   4.1 กลยุทธ แนวทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 มา

จากผูมีสวนเก่ียวของไดรวมคิด และกําหนดทิศทางการบริหารจัดการใหไปในทิศทางเดียวกันอยางมีคุณภาพ 

   4.2 สํานักงานเขพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีและใชแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินการตามภารกิจหลักท่ีรับผิดชอบ พรอมท้ังเชื่อมโยง สอดคลองและสัมพันธกับ

ยุทธศาสตรชาติ  นโยบาย จุดเนน  ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

   4.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีผลการประเมินการบริหาร

จัดการในระดับ ดีเยี่ยม 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

    5.1 รอยละ 100 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอบสนอง

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสูการปฏิบัติท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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    5.2 รอยละ 98 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินการได

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

    5.3 รอยละ 98 ของผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

    6.1 นักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

    6.2 ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 

    6.3 ผูปกครอง ประชาชน ในพ้ืนท่ีบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. การวางแผนการ

จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

                

2. การดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

- การประชุม

คณะกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

- การประชุม

คณะทํางานวิเคราะห

โครงการแผนปฏิบัติการ
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

3. การขับเคลื่อนและ

ติดตามผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

                

4. การจัดทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ

ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด 20,000  บาท  (สองหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

20,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 10,070 9,930 - - 

รวม 20,000 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นางสาวนวพร  เอกตะคุ  โทรศัพท  080 4628162 

E-mail address plankkn5.nawaporn@gmail.com  โทรสาร  ....................................................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น.)  

2. ลักษณะโครงการ 

        โครงการท่ีใชงบประมาณ      โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

            ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

       อยูระหวางดําเนินงาน ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีการสงเสริมการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 (ก.ต.ป.น.)    

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมายท่ี 1 ภาครัฐมี

วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุง

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนได

อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 

ประเด็นท่ี .2 ภาครัฐบริหาร

แบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายและเชื่อมโยง

พัฒนาในทุกระดับ ทุก

ประเด็น ทุกภารกิจ และทุก

พ้ืนท่ี 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

234 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี 1 

เด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษา กลับเขาศึกษาตอ

อยางนอยจนจบการศึกษา

ภาคบังคับและไดรับการ

พัฒนาทักษะอาชีพตามความ

ถนัดและมีศักยภาพท่ีพ่ึงพา

ตนเองในการดํารงชีวิตได 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 2  การ

ดําเนินการเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

  แนวทาง/กิจกรรม การ

สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาตั้งแต
ระดับปฐมวัย 
 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม

บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบ           
และมีสุขภาพกายและใจท่ีดี 

    แนวทาง  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู       

และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห          
อยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน สรางแรงจูงใจให
เด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาท่ีมุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน            
การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสรางเสริมสมรรถนะผู เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                   
เพ่ือการศึกษาตอ และการมีงานทํา การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การขับเคลื่อน
การดูแลชวยเหลือและคุมครองเด็กนักเรียน 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี - 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี - 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 
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ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

กําหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 และวรรค 4 

กําหนดในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหเปนการศึกษา วิเคราะหวิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร

และการดําเนินการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนวยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาท

หนาท่ีทํางานรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการดําเนินงานแบบองครวม เพ่ือใหการจัดการศึกษา 

มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องมีการประสานงาน รวมมือในการนําไปใชขับเคลื่อน และการกําหนดนโยบาย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินผลและ นิเทศการศึกษา   

(ก.ต.ป.น.) จึงเปนสวนสําคัญ และมีความจําเปนอยางยิ่ง 

เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ดังกลาวขางตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงได

จัดทําโครงการการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  ( ก.ต.ป.น.) เพ่ือใหเกิด
การประสานความรวมมือ มุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ          
และยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. เปาหมาย 

    3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจําทุกไตรมาส  4  ครั้งตอป 

 3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 256 โรงเรียนไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา เดือนละ  1  ครั้ง 

 3.1.3 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จํานวน  9  คนไดรับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

 3.1.4 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปรายงานผลการติดตาม ฯ สําหรับคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

    3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

3.2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาไดรับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดําเนินงานสามารรถรวมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีไดตามมาตรฐาน 

 3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับการติดตาม 

ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปน

ระบบ และสงผลใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลักใหสูงข้ึน   

 3.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับความรวมมือในการพัฒนา

คุณภาพและมีความพรอมใน การเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

การบริหารโดยองคคณะบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี มีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

รอยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับการ

ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางเปนระบบ  

5.2 เชิงคุณภาพ 
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5.2.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระหลักใหสูงข้ึน 

5.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดรับความรวมมือในการพัฒนา

คุณภาพและมีความพรอมในการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก   

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

    สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประชุมคณะกรรมการ 

ก.ต.ป.น. ประจาํทุก 

ไตรมาส 

 -  ไตรมาสท่ี 1 (ตค.) 

-  ไตรมาสท่ี 2 (มค.) 

-  ไตรมาสท่ี 3 (เมย.)  

                

2. คณะอนุกรรมการฯ 

ดําเนินการนิเทศ กํากับ 

สถานศึกษาในสังกัดตาม

แผนการนิเทศ 

                

3. ประชุมสรุปผลการ

ดําเนินงาน 

                

4. รายงานผลการ

ดําเนินงาน 
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สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  ไมใชงบประมาณ 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

- - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - - - - 

 

 

ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นางผองพันธ  แพงบุดดี  โทรศัพท  06 3891 6429 

E-mail address Saraban@kkn5.go.th  โทรสาร  0 4331 2850 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาวินัยและคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ 

   โครงการท่ีใชงบประมาณ       โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

    ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน   ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและในสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ  ตระหนักและสามารถปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ เพ่ือและมุงสูเปาหมายการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรดวยธรรมาภิบาล 

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมายท่ี ภาครัฐมี

วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุง

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนได

อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็น บุคลากรภาครัฐ

เปนคนดีและเกง ยึด

คุณธรรม มีจิตสํานึกมี

ความสามารถสูง ม่ังม่ันและ

เปนมืออาชีพ 
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2.2 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของในระดับรอง 

(เลือกไดมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพมนุษย 

เปาหมายท่ี คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 

ประเด็น การปรับเปลี่ยน

คานิยมและวัฒนธรรม 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การปองกันและ

ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปาหมายท่ี การปองกันและ

เฝาระวัง 

 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี การเรง

สรางการรับรูและจิตสํานึก

ของประชาชนในการ

ตอตาน การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยความ

รวมมือระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม 

  แนวทาง/กิจกรรมพัฒนา

นวัตกรรมการสราง

เครือขายและการมีสวนรวม

ในการตอตานการทุจริต

และพัฒนาผูบริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

   เปาหมาย คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

    แนวทาง ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค  

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ............-........... 
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  ยุทธศาสตรท่ี ............-........... 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

ครูและบุคลกรทางการศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหคนไทยเปน

คนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยครูตองมีจิตวิญญาณความเปนครู มีความรู

ความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองในวิชาชีพอยางตอเนื่อง

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

พ.ศ.2547  หมวด 6 เรื่องวินัยและการรักษาวินัย กําหนดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองรักษา

วินัยโดยเครงครัดและปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หนวยงาน
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การศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชนสูงสุดของผูเรียนเปนหลัก การท่ีจะปฏิบัติ

ราชการใหเปนไปตามเจตนารมณแหงบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ขาราชการครูในสถานศึกษา                

จะตองมีความรูความเขาใจดานวินัยขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และกฎหมายท่ีใชเปนหลักในการปฏิบัติราชการ อาทิ พระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535 และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนการสืบสวนขอเท็จจริง เพ่ือให

สามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                          

กลุมกฎหมายและคดีเปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในดานการจัดการเรื่องรองเรียน  การบริการให

คําปรึกษาดานกฎหมายเพ่ือแกไขขอขัดของในการปฏิบัติราชการ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษา

วินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและในสถานศึกษาเพ่ือให

สามารถปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดังนั้น เพ่ือเปนการสนับสนุนการ

ดําเนินงานดังกลาวใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไว   และเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการ

ปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ือรักษามาตรฐานการใหบริการของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  และปองกันปญหาขอรองเรียนท่ีอาจข้ึนจากการปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา กลุมกฎหมายและคดีจึงจัดทําโครงการพัฒนาวินัยและคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานการศึกษาสูความเปนเขตสุจริต        

และสถานศึกษาสุจริตไปพรอมกัน 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายปกครอง 

2.2 เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาในการบริหารจัดการตามหลักก่ีบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี 

2.3 เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับผลประโยชน 

ทับซอน อันนําไปสูการกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนในสถานศึกษา 

2.4 เพ่ือเสริมสรางวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติหนาท่ี 

2.5 เพ่ือปองกันความขัดแยงจากการปฏิบัติหนาท่ี อันจะนําไปสูการฟองรองทางปกครอง         

หรือการรองเรียนกลาวหาทางวินัย 

3. เปาหมาย 

3.1เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

มีบทความดานกฎหมาย เผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน และเวบไซต           

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5  ประจําทุกเดือน 

3.2เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

243 

 

ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและในสถานศึกษาทุกแหง ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายปกครอง ตลอดจนบทบัญญัติ  

ของวนิัย  และจรรยาบรรณของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 มีความรูทางดานคุณธรรม  วินัย  และจริยธรรม  สามารถนําไป         

ใชในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

มีบทความดานกฎหมาย ไมนอยกวา  12  บทความตอปงบประมาณ  เผยแพรประชาสัมพันธ

ผานสื่อสังคมออนไลน และเวบไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5              

อยางตอเนื่อง 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

เผยแพรบทความทาง

กฎหมายและวินัย  

“รูไวไมกระทําผิด” 

                

 - ศึกษากฎหมาย/

ระเบียบ/คําสั่ง ท่ี

เก่ียวของ 

                

 - เรียบเรียง จัดทํา

บทความ 

                

 - ตรวจทางขอมูล                 

 - ออกแบบสื่อ                 

 - นําออกเผแพรทาง

เวบไซต  
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สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด  ไมใชงบประมาณ 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

- - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - - - - 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นายภาณุมาศ  บานเหลา.  โทรศัพท  0 4331 2505 ตอ 21 

E-mail address ....................................................    โทรสาร  0 4331 2850   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ สงเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกล ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สื่อดิจิตอล           

และสื่อประชาสัมพันธการศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ 

      โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง                       จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน              ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

     เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง ..การศึกษาทางไกลท่ีมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาทําใหการศึกษาเขาถึง

ผูเรียนไดอยางเทาเทียมกัน ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนระบบเปนเสมือนภาครัฐของประชาชน ท่ีจะใชประโยชน

รวมกันในการเสนอความเห็นและแนวทางในการรวมกันพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

เปาหมายท่ี  1. ภาครัฐมี

วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุง

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวมตอบสนองความ

ตองการของประชาชนได

อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นท่ี 1.ภาครัฐยึด

ประชาชนเปนศูนยกลาง 

ตอบสนองความตองการ 

และบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นท่ี 2.ภาครัฐมีขนาด

เล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ 
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2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

สงเสริมใหประชาชนและ

ทุกภาคสวนมีสวนรวมใน

การพัฒนาประเทศ 

 

2.2 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของในระดับรอง 

(เลือกไดมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน  การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

เปาหมายท่ี 1. คนไทยเปนคน

ดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 

ประเด็นท่ี 1. การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 

ยุทธศาสตรชาติดาน การสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

เปาหมายท่ี 1.สรางความเปน

ธรรม และลดความเหลื่อมล้ํา

ในทุกมิติ 

ประเด็นท่ี 1.การลดความ

เหลื่อมล้ํา สรางความเปน

ธรรมในทุกมิติ 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรูปประเทศดาน การศึกษา 

 

เปาหมายท่ี 1.การศึกษาและ

การเรียนรูโดยการพลิกโฉม

ดวยระบบดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 1. การ

เรียนรูดวยดิจิทัลผาน

แพลตฟอรมการเรียนรู 

ดวยดิจิทัลแหงชาติ  

แนวทาง/กิจกรรมการ

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการจัด

การศึกษาดานเทคโนโลยี

ทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV) และเทคโนโลยี 

ทางไกลผานเทคโนโลยี
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1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

เปาหมายท่ี 2. เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

สารสนเทศ (DLIT) 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี 2.การ

ยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล 

หรือ สถานศึกษา ท่ีตองมี

การยกระดับคุณภาพอยาง

เรงดวน 

  แนวทาง/กิจกรรม  การ

สงเสริมการจัดการศึกษา

ดานเทคโนโลยีทางไกลผาน

ดาวเทียม (DLTV) และ

เทคโนโลยีทางไกลผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DLIT) 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

     ยุทธศาสตรท่ี 1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย     

เปาหมาย 3 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู ดวย

ตนเองอยางตอเนื่อง 

    แนวทาง ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต    

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

   ยุทธศาสตรท่ี ..........-............. 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 12. การพัฒนาการเรียนรู 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
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  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

.จากสภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแบบใหม ใหเขา

กับสภาพจริง การผลิตสื่อดิจิตอลและสื่อการศึกษาจึงมีความจําเปนตองพ่ึงพาเทคโนโลยีทางการศึกษา วัสดุ

อุปกรณตางๆ ท่ีจะนําไปใชในการผลิตสื่อดังกลาวจึงมีความพรอมสามารถรองรับการทํางานของผูท่ีเก่ียวของได

เปนอยางดี เพ่ือใหไดสื่อท่ีมีประสิทธิภาพตรงความตองการของผูใชงานหรือครูและและนักเรียนเพ่ือใหสามารถใช

จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพไมนอยไปกวาการเรียนการสอนแบบปกติ ผูท่ีเก่ียวของควรไดรับการ

พัฒนา ความรูความสามารถควบคูไปดวย เพ่ือใหไดสื่อการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ขณะเดียวกันผลงาน กิจกรรมตางๆ 

ทางการศึกษาตองไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหครุและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับทราบขาวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อนการศึกษา

ตรงตามนโยบายของหนวยงานบังคับบัญชา และสรางความเขาใจอันดีในการจัดการศึกษาตอผูปกครอง สังคม 

อั น มี ผ ล ท่ี จ ะ ไ ด รั บ ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ช ว ย พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ เ ป น ร ะ บ บ  ค ร บ ว ง จ ร  

 อนึ่ง ขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ยังไมมีการ

รวบรวมกันเปนระบบ และยังไมสามารถบริหารจัดการใหเปนระบบเดียวกันเพ่ือใชในการสืบคน ติดตาม 

ตรวจสอบและเปนขอมูลในการบริหารจัดการทางการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม  ท่ีจะสามารถเชื่อมโยงกับ

ฐานขอมูลหนวยงานอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลและการเขาถึงการศึกษาเทาเทียมกัน 

2.2  เพ่ือกระตุนและเพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในการผลิตและใชสื่อดิจิตอลเพ่ือ

พัฒนาการศึกษา  

2.3  เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ผลงาน ดานการศึกษา

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด 

3. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีปญหาในดานวัสดุอุปกรณการศึกษา

ทางไกล  

2) เพ่ือจัดหาอุปกรณท่ีจําเปนในการจัดทําสื่อดิจิตอล สื่อประชาสัมพันธ และการบํารุงรักษา  

3) พัฒนาความรูแกครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการใชและผลิตสื่อดิจิตอลเพ่ือการศึกษา 

จํานวน 200 คน 

3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

1) นักเรียนสามารถเรียนรูเทาเทียมกัน 

2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีสื่อดิจิตอลเพ่ือใชในการจัดการศึกษาและสื่อประชาสัมพันธในการ

สรางความรับรูขาวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและผลงานท่ีตรงกัน 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตสื่อดิจิตอลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจเปนไปในแนวทางเดียวกันในการพัฒนา

การศึกษาตามนโยบายหนวยงานบังคับบัญชา 

4.2 ชุมชนและสังคมใกลเคียงใหความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5. ดัชนช้ีีวัดความสําเร็จ 

5.1 ผูผานการอบรมการผลิตสื่อดิจิตอลและประชาสัมพันธการศึกษาจํานวน 60 คน 

5.2 โรงเรียนท่ีไดรับการชวยเหลือในการแกไขปญหาอุปกรณการศึกษาทางไกลท่ีเสื่อมสภาพและชํารุด

จํานวน ไมต่ํากวา 40 โรงเรียน 

5.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลทางการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 70 ของโรงเรียนท้ังหมด 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูปกครองสังคมผูมีสวนไดเสียทางการศึกษา 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   
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สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.ศึกษา วิเคราะห สภาพ

ปญหาและความจําเปน  

                

2.จัดทําโครงการและ

เสนอโครงการ 

                

3. แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานและประชุม

เตรียมความพรอม 

                

4. กําหนดคุณสมบัติและ

จัดหาอุปกรณซอมบํารุง

และทดแทนอุปกรณ

การศึกษาทางไกลท่ีชํารุด 

                

5.อบรมการผลิตสื่อ

ดิจิตอลและสื่อ

ประชาสัมพันธการศึกษา 

                

6.อบรมการใชงานและ

บํารุงรักษาอุปกรณ

การศึกษาทางไกล 

                

7.จัดหาอุปกรณโสตทัศน

ศึกษาสําหรับหองประชุม

และสื่อสําหรับการ

ประชาสัมพันธและ

เผยแพร 

                

8.การผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธและ

เผยแพร 

                

9.พัฒนาระบบฐานขอมลู

กลาง (Big data) ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด  150,000  บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

150,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 - 65,000  45,000  40,000  

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นายยศพัทธ  ลาภาอุตร  โทรศัพท  08 9441 4115   

E-mail address Optkkn5@gmail.com  โทรสาร  0 4331 2850   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1.ช่ือโครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 

2.ลักษณะโครงการ 

      โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

      อยูระหวางดําเนินงาน               ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีการบริหารจัดการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  ทันสมัย  มีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน มีการ

พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมเพ่ือมุงพัฒนาการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ  สะดวก 

รวดเร็ว สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ  

 

ยุทธศาสตรชาติ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

เปาหมายท่ี 1  

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และ

ผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว โปรงใส 

ประเด็นท่ี 1.ภาครัฐท่ียึด

ประชาชนเปนศูนยกลาง

ตอบสนองความตองการ

และใหบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว โปรงใส 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

- - - 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี         -         

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับปรับปรุง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

254 

 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

  ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ไดกําหนดใหสวนราชการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของ

ภารกิจคุณภาพการในการบริหารจัดการ  และการใหบริการ   เพ่ือสรางความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  

ความคุมคาในภารกิจของสวนราชการ   ซ่ึงเปนปจจัยสงผลโดยตรงตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

ภาพรวมสวนราชการใหมีคุณภาพตามเปาหมายท่ีกําหนด   

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ซ่ึงเปนสวนราชการท่ีมีภารกิจ               

ในการใหบริการจัดศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา รวมท้ังงานการประสานความรวมมือ

ระหวางองคกร หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จึงจําเปนท่ีตองมีการบริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

คุณภาพยิ่งข้ึน ดังวิสัยทัศน “ภายในป  2566 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปน

องคกรชั้นนําระดับภูมิภาค ในดานการบริหารจัดการ  ท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย  ภายใต           

ศาสตรพระราชา” จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ

ไดมาตรฐาน  มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย  ผูรับบริการพึงพอใจ 

2.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. เปาหมาย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปนองคกรชั้นนําระดับภูมิภาค ในดานการ

บริหารจัดการ  ท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย  ภายใตศาสตรพระราชา” 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

4.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ 

4.2 ผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

   1) รอยละ 100 ผูมาติดตอราชการ ไดรับการบริการสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

    2) รอยละ 100 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีระบบการบริหารจัดการ

สํานักงานท่ีดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.2 เชิงคุณภาพ 

  1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน   เขต   5  มีระบบการบริหารจัดการสํานักงาน

ท่ีดี  มีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับ 
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 2) รอยละของผูมาติดตอราชการ  ไดรับการบริการสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 

5 และผูมาติดตอราชการ 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดทําขอมูลสํารวจความ

ตองการจําเปน ในการการ

ใชจายและรายละเอียดการ

ใชจายงบประมาณ           

(เดือนละ 1 ครั้ง) 

                

2. จัดทําแผนงาน/โครงการ

แผน และขออนุมัติ

งบประมาณ 

                

3. ดําเนินการจัดซ้ือ  จัดหา

วัสดุท่ีจําเปน 

                

4. ดําเนินการเบิกจาย                 

5.สรุปผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด ....240,000...บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

240,000 - - - - 
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2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ.  2565 60,000 60,000 60,000 60,000 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล .นางมัลลิกา  เจริญศิลป  โทรศัพท  ..08 5590 1425  

E-mail address .. charoensilpa25122539@gmail.com โทรสาร  ..............................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ บริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดลอมเพ่ือองคกรคุณภาพ 

2. ลักษณะโครงการ 

      โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

           ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน  ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง      สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีวิสัยทัศน คือ เปน

องคกรชั้นนําระดับภูมิภาค ดานการบริหารจัดการท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ภายใตแนวทาง

ศาสตรพระราชา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย มุงพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีคานิยม  วัฒนธรรมท่ีดีในการทํางาน  มีจิตสาธารณะมีความ

ตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาตอและมีความสามัคคี  ผานการรณรงคและกิจกรรมในโครงการบริหาร

จัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือองคกรคุณภาพ ใหบุคลากรในหนวยงานรวมกัน พัฒนาสิ่งแวดลอมให

สํานักงานสะอาด  นาอยูนาทํางานมากยิ่งข้ึน 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน  การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1. คนไทยเปนคน

ดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 

ประเด็นยุทธศาสตร 1.การ

ปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม 
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แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน - เปาหมายท่ี - ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี - 

  

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ............-........... 

   เปาหมาย ........-............... 

    แนวทาง .......-............ 

    แนวทาง ........-........... 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ...........-............ 

  ยุทธศาสตรท่ี ..........-............. 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
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  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครฐั 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  1.พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561         

ใหทุกหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 

ภายใต  “โครงการทําความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม” กิจกรรมยอย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

ในหนวยงานภาครัฐ”  เพ่ือใหการจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและงายตอการนําไปใชประโยชน โดย

คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหทุกหนวยงานภาครัฐ ดําเนินงานพรอมกันท่ัวประเทศ ตั้งแต วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 

และกําหนดเปนตัววัดประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสภาพปจจุบัน

สภาพแวดลอมดานภูมิทัศน  อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  บางสวนชํารุด

ทรุดโทรม อุปกรณวัสดุสํานักงานในสํานักงานบางอยางใชงานมานาน จึงควรซอมแซม และบํารุงรักษาเพ่ือใหได

ประโยชนใชสอยใหมากท่ีสุด ท้ังยังเอ้ือใหการจัดกิจกรรมทางราชการ  เพราะสภาพแวดลอมดี มีผลตอ         

การจัดกิจกรรมเปนอยางมากตลอดจนมีผลตอการพัฒนาการทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ       

และสังคม   ฉะนั้น  การจัดการตามโครงการการบริหารจัดการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและปรับปรุงภูมิทัศน

สิ่งแวดลอมเพ่ือองคกรคุณภาพทําใหสภาพแวดลอม การปรับภูมิทัศน ใหมีบรรยากาศท่ีดี  เหมาะสม              

และลดภาวะท่ีเปนพิษ  เปนตนไป 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐ ท่ีมีภารกิจ          

ในการใหบริการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา รวมท้ังประสานความรวมมือ

ระหวางองคกร หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงจําเปนท่ีจะตองมีการบริหารจัดการท่ีดี และมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน ตลอดจนมีการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดลอมท่ีดีอยางเปนระบบ เพ่ือเปนแบบอยาง

แกประชาชนและภาคเอกชน ตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือสรางวินัยในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีถูกวิธีใหแกบุคลากร 
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  2.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

 2.3  เพ่ือใหระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแกน เขต 5  มีประสิทธิภาพ  

 2.4  เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอมใหสวยงาม ปลอดภัย 

 2.5 เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพดานตางๆสําหรับเจาหนาท่ี  

 2.6 เพ่ือใหอาคารตางๆมีอายุการใชงานมากข้ึน 

 2.7 สงเสริมใหคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  

3. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

  3.1.1 บริเวณภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 แลดูสะอาดบุคลากร       

ในสํานักงานมีสุขภาพสดชื่นแจมใส รางกายพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา    

  3.1.2 ขาราชการครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไปท่ีมาติดตอราชการ รูสึกดี อยากเขามาติดตองาน

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีท่ีเก็บขยะอยางถูกสุขลักษณะ เปน

ระเบียบแลดูสะอาด ภูมิทัศนบริเวณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีความสวยงาม  

สะอาด  นาอยู เหมาะกับการใชประโยชนตอการจัดกิจกรรมตางๆรวมถึงความปลอดภัยคณะผูบริหาร  

เจาหนาท่ีตลอดจนผูมาใชบริการ 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

 4.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีถังขยะเพียงพอ  บริเวณสํานักงาน 

สะอาดนาอยูมากยิ่งข้ึน 

 4.2 บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5       

มีสวนรวมและมีวินัยในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีถูกวิธ ี

 4.3 ปริมาณขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ท่ีตองสง 

กําจัด   ลดลงอยางนอย รอยละ 5 

 4.4 ปริมาณขยะประเภทพลาสติกใชครั้งเดียวท้ิงของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแกน   เขต 5 ลดลงอยางนอย รอยละ 10 

 4.5 มีวัสดุสํานักงานท่ีมีคุณภาพ  ปลอดภัย นาอยู 

 4.6 คณะผูบริหาร  เจาหนาท่ีตอลดจนผูมารับบริการไดรับความสะดวก ปลอดภัยในการใชบริการ 

ดานสภาพแวดลอม 

 4.7 สภาพแวดลอมบริเวณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต5 มีความสวยงาม   รม

รื่น เหมาะแกการเรียนรูและประกอบกิจกรรม 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
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 5.1 เชิงปริมาณ 

  - รอยละ 100 ของการผลิตขยะของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  

เขต 5  มีปริมาณขยะลดลง 

  - รอยละ 100 ผูมาใชบริการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  

มีความพึงพอใจกับภูมิทัศน ดูสะอาด เรียบรอย นาทํางาน 

 5.2 เชิงคุณภาพ 

        - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 สามารถดําเนินการตาม 

ประเด็นการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

    - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีความสวยงาม สะอาด นาอยู      

เหมาะกับการใชประโยชนตอการจัดกิจกรรมตางๆรวมถึงความปลอดภัยของคณะผูบริหารเจาหนาท่ีตลอดจนผู

มาใชบริการ 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

  6.1 คณะผูบริหาร บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีสุขภาพ      

สดชื่นแจมใส รางกายพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยูตลอดเวลา    

  6.2 ขาราชการครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไปท่ีมาติดตอราชการมีความสุข อยากมาติดตอราชการ 

อยูประจําและมีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ    มกราคม 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ปงบ 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

กิจกรรมท่ี 1 รณรงครวม

สรางความตระหนักในการ

การลดและคัดแยกขยะมูล

ฝอย 

            

1. การประชาสัมพันธให

ความรูการคัดแยกประภท

ขยะ 

            

2. ดําเนินกิจกรรม big - - -  - - - - - - - - 
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กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ปงบ 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

cleaning day 

  - คาอาหารวาง 2 ม้ือ 

  - คาอาหารกลางวัน 1 ม้ือ 

  - คาวัสดุทําความสะอาด 

กิจกรรมท่ี 2 สงเสริมการคัด

แยกขยะมูลฝอยในสํานักงาน 
            

1.การทําความสะอาดภาย

สํานักงาน 
            

2.การคัดแยกประเภทขยะ             

3.การจัดทําและเผยแพรสถิติ

ปริมาณขยะมูลฝอยใน

สํานักงาน 

            

กิจกรรมท่ี 3 รายงานผล             

1. สรุปผลการสงเสริมการลด

และคัดแยกขยะมูลฝอยใน

สํานักงาน (ทุกไตรมาส) 

            

2.จัดทํารายงานผลการดําเนิน

โครงการ 
            

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด 10,000  บาท   ( หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

10,000 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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พ.ศ. 2565 - 10,000   - - 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นายอภิชาติ    ออนมี  โทรศัพท  09 0299 3964   

E-mail address kee_o2006@hotmail.com  โทรสาร  ..........................-..........................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ เสริมสรางพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

2. ลักษณะโครงการ 

       โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

            ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน              ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง ......สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดําเนินการพัฒนา

ศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีความรูความเขาใจในดานนโยบาย ระเบียบ 

กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนตามตําแหนงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน  

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมายท่ี ภาครัฐมี

วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุง

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน

สวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนได

อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 

ประเด็นท่ี 1.บุคลากร

ภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึด

หลักคุณธรรม จรยิธรรม มี

จิตสํานึก มีความสามารถสูง 

มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
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2.2 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของในระดับรอง 

(เลือกไดมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี การมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและ

สนับสนุนตอการพัฒนาคน

ตลอดชวยชีวิต 

 

ประเด็นท่ี 1.การ

ปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม 

ประเด็นท่ี 2.ปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นท่ี 3.การสราง

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน การศึกษา เปาหมายท่ี  1.ยกระดับ

คุณภาพของการจัดการศึกษา 

 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี การปรับ

โครงสรางของหนวยงานใน

ระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ

เปาหมายในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน

และยกระดับคุณภาพของ

การจัดการศึกษา 

  แนวทาง/กิจกรรม 

สถานศึกษามีความเปน

อิสระในการบริหารและจัด

การศึกษา 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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  ยุทธศาสตรท่ี ..............-......... 

   เปาหมาย ............-........... 

    แนวทาง .........-.......... 

    แนวทาง ...........-........ 

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ..........-............. 

  ยุทธศาสตรท่ี ..........-............. 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีภารกิจรับผิดชอบโครงการบริหาร

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ท้ังดานการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหาร            

งานบุคคล  รวมท้ังภารกิจดานอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหเกิดผลสัมฤทธิ์พึงประสงค ดังนั้น ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา  

ประธานศูนยเครือขาย บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จะตองดําเนินการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

และนําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Govemance) มาปรับใชในการบริหารจัดการศึกษา 

จะทําใหเปนหนวยงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีมีความพรอมในทุก ๆ ดาน สงผลถึงการจัดการศึกษาในยุคของ

การปฏิรูปการศึกษามีผลสัมฤทธิ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยางนาพึงพอใจเกิดประโยชนและมีประโยชน

ตอบสนองตอนโยบายของทางราชการ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางพัฒนา

ศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  

เขต 5 เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในดานนโยบาย ระเบียบ กฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการใหบริการ นักเรียนและบุคลากร     

ท่ีปฏิบัติในพ้ืนท่ีและเพ่ือใหไดรับขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ และแนวปฏิบัติของทางราชการเพ่ือการพัฒนา

องคกรใหมีประสิทธิภาพและกาวหนาตามวัตถุประสงคของทางราชการตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ      ใน

ระเบียบ หลักเกณฑ การบริหารกิจการกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาและนําไปปฏิบัติ ตลอดจน      มี

จิตสํานึกในการใหบริการในการบริหารและการจัดการศึกษา 

 2.2 เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ไดเสนอแนวทางในการ

แกไขปญหา ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและมีการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพและสรางขวัญกําลังใจ           

แกผูปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี         

 2.3 เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรในสังกัด ไดพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน เพ่ือนําไปสูระบบบริหารจัดการท่ีดี          และ

มีประสิทธิภาพท่ียั่งยืน 

 2.4 เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ไดรับทราบเปาหมาย    

การดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ตลอดจนรับทราบแนวนโยบายตาง ๆ  

 2.5 เพ่ือใหเกิดความตระหนักตอการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีและหลักการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

 2.6 เพ่ือเสริมสรางความสามัคคี ความรวมมือรวมใจ ในการท่ีจะสนองกลยุทธตางๆ ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 2.7 เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน และเปนการพัฒนาองคกรท่ีดีตอไป 

3. เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจในระเบียบ 

กฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ ในการปฏิบัติงานตลอดจนการมีจิตอาสาการใหบริการแกครู ผูบริหาร              

และบุคคลอ่ืนท่ีมาขอรับบริการ 

 2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีแนวทางและแกไขปญหาเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ และเปนการสรางขวัญ ใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาของพ้ืนท่ีตาง ๆ                    

ท้ัง 7 อําเภอ 

          3. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะในการทํางานรวมกัน และนําไปสูการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพท่ียั่งยืน 

 3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

 1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด นําความรูความเขาใจ ในระเบียบ 

กฎหมายและหลักเกณฑตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ไปใชในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา และมีจิตอาสา

การใหบริการแกครู ผูบริหารและบุคคลอ่ืนท่ีมาขอรับบริการ 

 2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด นําแนวทางและการแกไขปญหา

เก่ียวกับการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ใหแกผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพ้ืนท่ีท้ัง 7 อําเภอ 

 3. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด นําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการ

ทํางานรวมกัน ไปบริหารจัดการศึกษาท่ีดี มีประสิทธิภาพท่ียั่งยืน 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

 4.1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สามารถเสนอแนวทางแกไข

ปญหา ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานได และทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 4.2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีขอคิดเห็นและไดแลกเปลี่ยน

เรียนรู แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพท่ียั่งยืน 

5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

   1. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด  จํานวน  257 คน 

   2. ประธานศูนยเครือขายและเลขาศูนยเครือขาย  จํานวน 34 คน 

   3. ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัด จํานวน 89 คน 

5.2 เชิงคุณภาพ 
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   1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด รอยละ 90 มีความรู                  

และเขาใจในระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ การบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนมีจิตสํานึก จิตอาสา              

ในการใหบริการ 

   2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด รอยละ 90 สามารถเสนอ

แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานได และทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 

   3. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด รอยละ 90 รวมเสนอ     

แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน และทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพท่ียั่งยืน 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

 6.1 ผูบริหารการศึกษา  

 6.2 ผูบริหารสถานศึกษา  

 6.3 บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการครูและนักเรียน 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ 

  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

  - เดือนตุลาคม 2564  ถึง เดือนกันยายน 2565  

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปงบประมาณ 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมผูบริหาร

สถานศึกษา ดังนี ้

            

  - เชิญประชุม             

  - เตรียมวาระการประชุม             

  - จัดประชุม             

  - รายงานการประชุม             

2. ประชุมประธานศูนย

เครือขาย ดังนี ้

            

  - เชิญประชุม             

  - เตรียมวาระการประชุม             

  - จัดประชุม             

  - รายงานการประชุม             
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3. ประชุมบุคลากรใน

สังกัด            

            

  - เชิญประชุม             

  - เตรียมวาระการประชุม             

  - จัดประชุม             

  - รายงานการประชุม             

4. ประชุมทางไกล พุธเชา 

ขาว สพฐ. 

            

  - เชิญประชุม             

  - จัดประชุม             

  - รายงานการประชุม             

 

 

 

 

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด .........133,250 บาท....(หนึ่งแสนสามหม่ืนสามพันสองรอยหาสิบบาทถวน) 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

133,250 - - - - 

2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 

 

ไตรมาสท่ี 3 

 

ไตรมาสท่ี 4 

 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

1. ประชุมผูบริหาร

สถานศึกษา 

 

7,710 

 

23,130 

 

23,130 

 

23,130 
 

77,100 
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ปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 

 

ไตรมาสท่ี 3 

 

ไตรมาสท่ี 4 

 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

2. ประชุมประธาน

ศูนยเครือขาย 

 

1,190 

 

 

3,570 

 

 

3,570 

 

 

3,570 

 

 

11,900 

3. ประชุมบุคลากร

ในสังกัด 

 

2,640 

 

 

7,920 

 

7,920 

 

7,920 
 

26,400 

4. ประชุมทางไกล 

พุธเชา ขาว สพฐ. 

 

4,200 

 

4,550 

 

4,550 

 

 

4,550 
 

17,850 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 133,250 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล  นางสาวจินตนา ชัยอัศวรักษนุกูล  โทรศัพท  08 7944 6225 

E-mail address ..........-.............................................  โทรสาร  ......-..............................................   
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือโครงการ งานพระราชพิธีในวันสําคัญและการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 

2. ลักษณะโครงการ 

   โครงการท่ีใชงบประมาณ  โครงการท่ีไมใชงบประมาณ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

    ดําเนินการเอง จัดจาง 

4. สถานะโครงการ/การดําเนนิงาน 

   อยูระหวางดําเนินงาน   ยังไมเริ่มดําเนินการ ดําเนินการเสร็จแลว 

สวนท่ี 2 : ความเช่ือมโยงกับแผนในระดับตางๆ 

แผนระดับท่ี 1  

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

  เปาหมายท่ี 1 : ประเทศชาติม่ันคง  ประชาชนมีความสุข 

  เปาหมายท่ี 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายท่ี 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 

  เปาหมายท่ี 4 : สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  เปาหมายท่ี 5 : สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมายท่ี 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

อธิบายความสอดคลอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีวิสัยทัศนคือ เปนองคกรชั้น

นําระดับภูมิภาค ดานการบริหารจัดการท่ีมุงสูมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ภายใตแนวทางศาสตร

พระราชา ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้ ยังมีพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพผูเรียนและบุคลากรในสังกัด เติบโตอยางมีคุณภาพ ปลูกฝง และหลอหลอมใหคนไทยมี

คานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึก

ท่ีดีตอสังคมสวนรวม  

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติแตละดาน 

2.1 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกีย่วของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคน

ดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 

 

ประเด็นท่ี 1 การ

ปรับเปลี่ยนคานิยมและ

วัฒนธรรม 
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2.2 ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของในระดับรอง 

(เลือกไดมากกวา 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การปรับสมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาหมายท่ี ภาครัฐมีวัฒนธรรม

การทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิและ

ผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชนได

อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ยุทธศาสตรชาติดาน การปรับ

สมดลุและพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2  

1. ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

1.1 แผนปฏิรูปประเทศดานท่ีเกี่ยวของโดยตรง 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

แผนปฏิรปูประเทศดาน ………………-……………… 

……………………………………………………………. 

เปาหมายท่ี ....-..... 

เปาหมายท่ี ......... 

เปาหมายท่ี ......... 

ประเด็นท่ีปฏิรูปท่ี .........-... 

  แนวทาง/กิจกรรม.... 

  แนวทาง/กิจกรรม.... 

 

2. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 

   เปาหมาย ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ  

    แนวทาง การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบัน

หลัก ของชาติ โดยนําแนวทางพระราชดําริไปเผยแพรและพัฒนา และดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

พระราชดําริ รวมถึงปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต    

3. ความสอดคลองกับแผนความม่ันคงแหงชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ............-........... 

  ยุทธศาสตรท่ี ............-........... 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

แผนระดับท่ี 3  (ตามมติ ครม. วันท่ี  4  ธันวาคม  2560) 

  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 -2565) สพฐ. 

  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ. 

 

ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
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  นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

  นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

  นโยบายการพัฒนาและการสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 

  นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

  นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

สวนท่ี 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

ดวยการจัดงานพระราชพิธี เปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงการจัดงานดังกลาวนั้นเปนการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยของไทยในดานตางๆ การจัดงานพระราชพิธีคืองานท่ีพระบาทสมเด็จ-      
พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯกําหนดไวเปนประจําตามราชประเพณี สืบมาแตโบราณและนโยบาย
สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณี ท่ีสนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน  
เพ่ือเปนการสงเสริมอนุรักษฟนฟู และเผยแพรวัฒนธรรมซ่ึงเปนเอกลักษณอันภาคภูมิใจของคนไทย   ท้ังนี้           
เพ่ือเปนการอนุรักษ ถายทอดและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมใหอยู เปนมรดกทางวัฒนธรรมสู                 
รุนลูกหลานสืบตอไป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ไดตระหนักและเห็นคุณคา                    

ในวันสําคัญของชาติและวันสําคัญอ่ืน ๆ   ท่ีเปนประเพณีอันดีงาม   ซ่ึงถือเปนเอกลักษณวัฒนธรรมไทย  จึงได

จัดโครงการงานพระราชพิธีในวันสําคัญและการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย เพ่ือสงเสริม สนับสนุน                       

ใหวัฒนธรรมไทยสามารถสืบทอดสูอนุชนรุนหลังไดอนุรักษใหคงอยูสืบไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยใหแกประชาชนทุกหมูเหลา 

2.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนไดมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย        

และแสดงถึงความเปนเอกลักษณของทุกภาคสวนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแกน เขต 5 
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2.3 เพ่ือเปนการดํารงและอนุรักษไวซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยใหดํารงอยูสืบไป3.

 เปาหมาย 

 3.3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  

จัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติและวันสําคัญของประเพณีไทย รวม 5 กิจกรรมดังนี้  

  (1) กิจกรรมนอมรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหนวยงานในสังกัด 

รวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

   (2) กิจกรรมประเพณีสงกรานต โดยจัดใหมีพิธีการทางศาสนา การรดน้ําขอพรผูสูงอายุ    ณ สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยมีหนวยงานในสังกัดเขารวมกิจกรรม  ประมาณ  200  คน 

  (3) กิจกรรมทําบุญตักบาตร โดยจัดใหมีพิธีการทางศาสนา มีบุคลากรในสังกัดรวมกิจกรรม ประมาณ 

100 คน 

  (4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี

หนวยงานในสังกัด ไดแสดงความจงรักภักดีและเขารวมกิจกรรม  

    (5) กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีหนวยงานในสังกัด ได

แสดงความจงรักภักดีและเขารวมกิจกรรม ประมาณ 200 คน 

  (6) กิจกรรมวันข้ึนปใหมและประเพณีสงกรานตมีบุคลากรเขารวมกิจกรรม  

ประมาณ 200 คน  

3.3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  

เจาหนาท่ีบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5   ไดตระหนักและเห็น

คุณคาในวันสําคัญของชาติและวันสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีเปนประเพณีอันดีงาม 

4. ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

4.1 ไดรวมจัดกิจกรรมนอมรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี

หนวยงานในสังกัด รวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

4.2 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5ไดรวมกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต โดยจัดใหมีพิธีการทางศาสนา การรดน้ําขอพรผูสูงอายุ  

4.3 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 ไดรวมกิจกรรม

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีหนวยงานในสังกัด ไดแสดงความจงรักภักดี

และเขารวมกิจกรรม 

4.4 บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 ไดรวมกิจกรรมโดยมี

หนวยงานในสังกัด ไดแสดงความจงรักภักดีและเขารวมกิจกรรม 
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5. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

5.1 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีความสามัคคี 

มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตมีสวนรวมและมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดาน

ความม่ันคง 

5.2 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีจิตสํานึกใหกับ

ประชาชนไดมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และแสดงถึงความเปนเอกลักษณของทุกภาคสวน

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

6. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน          

เขต 5 

7. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

8. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 4 : แนวทางการดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1. กิจกรรมนอมรําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคลายวัน

สวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช ฯ 

13 ต.ค. 

                

2.งานพระราชพิธีวันปย

มหาราช 23 ต.ค. 

                

3.การจัดงานวันคลายวัน

พระบรมราชสมภพของ

พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช ฯ  

5 ธ.ค. 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ปท่ี 1 ปท่ี ปท่ี ปท่ี 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

4.จัดกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เนื่องใน

โอกาสวันฉัตรมงคล 

                

5.จัดกิจกรรมเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ 

เจาอยูหัว ฯ วันท่ี 28 

ก.ค. 

                

6.กิจกรรม

เทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ โดย

มีหนวยงานในสังกัด ได

แสดงความจงรักภักดี

และเขารวมกิจกรรม 

                

7.กิจกรรมวันข้ึนปใหม                 

8.กิจกรรมประเพณี

สงกรานต 

                

 

สวนท่ี 5 : งบประมาณ 

1. งบประมาณ 

  วงเงินประมาณท้ังหมด 60,000  บาท 

แหลงเงิน 

เงินงบประมาณแผนดิน 
เงินรายไดของ

หนวยงาน 

เงินกู 
อ่ืนๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ 

60,000 - - - - 
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2. แผนการใชจายงบประมาณ 

ปงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ศ. 2565 15,000 15,000 15,000 15,000 

 

: ขอมูลผูประสานงาน 

ช่ือ – สกุล นางมัลลิกา  เจริญศิลป.  โทรศัพท  08 5590 1425  

E-mail address charoensilpa25122539@gmail.com โทรสาร  0 4331 2850  
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ภาคผนวก  ข 

คําสั่ง 
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