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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
แผนพัฒนาปฏิบัติการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ในสังกัดให้ได้มาตรฐาน โดยกระบวนการจัดทำเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา           
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก           
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis รวมทั้งการนำกรอบ แนวคิด นโยบายระดับต่างๆ และหลักการทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อประกอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ดังนี้ 

1.1  กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ใช้กรอบแนวคิด หลักการ  

และนโยบายสำคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแนวทางในการจัดทำการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564 )  ดังนี้ 

1. ศาสตร์พระราชา 
2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
4. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 
5. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ 2561 
7. ไทยแลนด์ 4.0 
8. ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1.2  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
1.2.1  จุดแข็ง 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพ             
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 

2. ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมีการประสานงานในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ตระหนักและมีกระบวนการ 
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4. ดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เนื่องจากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

5. มีสมาคมและชมรมทางวิชาการที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้
เข้มแข็ง 

6. องค์กรของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน ให้ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 

7. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
8. การขับเคลื่อนนโยบายทางกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสำเร็จในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน 
10. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.2  จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาค่อนข้างน้อย 
2. การนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติยังไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ 
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลยังไม่สอดคล้องกับการวัด และ

ประเมินผลระดับชาติ 
4. มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากทำให้การจัดการศึกษาไม่มีคุณภาพ 
5. มีครูผู้สอนไม่ตรงกับวิชาเอกที่จำเป็นตามหลักสูตร 

1.2.3  โอกาส (Opportunities) 
1. สถาบันอุดมศึกษา องค์กรของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และชุมชน

ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. สภาพทางเศรษฐกิจและการคมนาคมในท้องถิ่นเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. สังคมมีความสงบสุข มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือ

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. สถานที่ตั้งของเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่บนเส้นทางหลักของการคมนาคม ขนส่งของ

ประชาคมอาเซียน 
1.2.4  อุปสรรค (Threats) 

1. ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารในบางพื้นท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 
2. ในบางพ้ืนที่ยังมีปัญหาสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว การติดสารเสพติด มีค่านิยมที่ไม่พึง

ประสงค์ ส่งผลต่อการออกกลางคัน และคุณภาพการศึกษา  
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ส่วนที่ 2  
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

2.  ที่ตัง้และอาณาเขต 
2.1.1  สถานที่ตั้ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนมลิวรรณ 
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130   

2.1.2  พื้นที่บริการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 มาตรา 6  กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีพ้ืนที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนของพ้ืนที่บริการ 7 อำเภอ มีพ้ืนที่ 
รวมทั้งสิ้น 3,095 ตารางกิโลเมตร จำแนกตามขนาดพ้ืนที่เป็นรายอำเภอ  ดังนี้ 
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2.1.3  ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1) ข้อมูลบุคลากรสำนักงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากร กรอบอัตรากำลัง ปฏิบัติงาน(คนครอง) 

บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 89 74 
- ผอ.สพป. 1 1 
- รอง ผอ.สพป. 3 3 
- ศึกษานิเทศก์ 25 18 
- บุคลากร 38ค(2) 52 44 
- ลูกจ้างประจำ 4 4 
- ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 
บุคลากรในสถานศึกษา 2,836 2,620 
- ผอ.รร./รอง ผอ.รร. 277 220 
- คร ู 2,012 1,817 
- ลูกจ้างชั่วคราว(รร.)* 583 583 

* ประกอบด้วย พนักงานราชการ , ครูอัตราจ้าง , ครูพ่ีเลี้ยง, นักการภารโรง, ธุรการ, ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการ 
 
2)  ข้อมูลสถานศึกษา 

จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด  257  โรงเรียน  ประกอบด้วย  255 โรงเรียนและ 2 สาขา 
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 

ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 161 
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 58 
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน 23 
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 9 
ขนาดที่ 5 500 – 1,499 คน 5 
ขนาดที่ 6 1,500 – 2,499 คน 0 
ขนาดที่ 7 2,500 คนข้ึนไป 0 

* โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน = 0 คน  จำนวน 1 โรงเรียน  :  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 
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2.1 )  ข้อมูลโรงเรียนประชารัฐ   25  โรงเรียน 
ลำดับที่ โรงเรียน อำเภอ School Partner 

1 บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือ บ้านปู 

2 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ บ้านปู 

3 บ้านกงประชานุกูล หนองเรือ บ้านปู 

4 บ้านยางคำ หนองเรือ บ้านปู 

5 บ้านเม็ง หนองเรือ บ้านปู 

6 บ้านโคกสูง ชุมแพ TRUE 

7 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ TRUE 

8 บ้านซำยาง สีชมพู TRUE 

9 ภูห่านศึกษา สีชมพู TRUE 

10 บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพู TRUE 

11 บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียง TRUE 

12 บ้านนาชุมแสง ภูเวียง TRUE 

13 หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือ TRUE 

14 บ้านกุดเลา หนองเรือ TRUE 

15 นาฝายวิทยา ภูผาม่าน TRUE 

16 บ้านอ่างศิลา ภูเวียง TRUE 

17 บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียง TRUE 

18 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่าน สพฐ. 

19 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่าน สพฐ. 

20 บ้านขนวน หนองนาคำ สพฐ. 

21 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่า สพฐ. 

22 บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ สพฐ. 

23 บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียง สพฐ. 

24 โสกห้างศึกษา ภูเวียง สพฐ. 

25 ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่า สพฐ. 

26 บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียง สพฐ. 
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2.2 )  ข้อมูลโรงเรียนร่วมพัฒนา  2  โรงเรียน  ได้แก่ 
- โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ อำเภอหนองเรือ   
- โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา  อำเภอหนองเรือ 

2.3 )  ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  54 โรงเรียน    
3)  ข้อมูลนักเรียน  

จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  32,192 คน  (ข้อมูล 20  กรกฎาคม  2563) 

ระดับชั้น เพศ รวม จำนวนห้อง 

  ชาย หญิง     

อนุบาลปีที่ 1         316          293            609              77  

อนุบาลปีที่ 2       1,370        1,253          2,623            248  

อนุบาลปีที่ 3       1,509        1,275          2,784            253  

รวมระดับชั้นอนุบาล       3,195        2,821          6,016            578  

ประถมศึกษาปีที่ 1       1,800        1,608          3,408            276  

ประถมศึกษาปีที่ 2       2,010        1,920          3,930            283  

ประถมศึกษาปีที่ 3       1,994        1,880          3,874            278  

ประถมศึกษาปีที่ 4       1,871        1,808          3,679            275  

ประถมศึกษาปีที่ 5       1,959        1,962          3,921            279  

ประถมศึกษาปีที่ 6       2,009        1,840          3,849            277  

รวมระดับชั้นประถมศึกษา     11,643       1,018        22,661          1,670  

มัธยมศึกษาปีที ่1         687          489          1,176              69  

มัธยมศึกษาปีที ่2         668          481          1,149              69  

มัธยมศึกษาปีที ่3         682          508          1,190              73  

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       2,037        1,478          3,515            211  

รวมทั้งสิ้น 16,875 15,317 32,192 2,459 
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2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  
    ประจำปีการศึกษา 2562 

1)  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) ประจำปีการศึกษา 2562  
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 
 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

เขตพื้นที ่
46.92 30.18 33.11 28.77 34.75 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

49.07 32.90 35.55 34.42 37.99 

ผลต่าง -2.15 -2.72 -2.44 -5.65 -3.24 
แปลผล ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า 

 
2)  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) ประจำปีการศึกษา 2562  
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับ 

เขตพื้นที ่
51.60 21.71 29.38 27.82 32.63 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 

ผลต่าง -3.54 -5.02 -0.69 -5.43 -3.67 
แปลผล ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า 
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ส่วนที่ 3  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้จัดให้มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อกำหนดค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย การให้บริการกลยุทธ์ เป้าหมายความสำเร็จ  
มาตรการ ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรและแนวทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2561 – 2564  ดังนี้ 

 

3.1  ค่านิยม 
นำสมัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม 
 

3.2  วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ. 2566  สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาค ด้านการบริหารจัดการ        
ที่มุ่งสู่มาตรฐาน  บริการเหนือความคาดหมาย ภายใต้แนวทางศาสตร์พระราชา 
 

3.3  พันธกิจ (Missions) 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ 

ในศตวรรษท่ี 21 (3R & 8C) 
2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคให้แก่ประชากรวัยเรียนในการเข้าใจการศึกษาและการเรียนรู้ 

ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพในรูปที่หลากหลายสู่การเป็นมืออาชีพ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำ ”ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางให้มีคุณภาพ 

และมาตรฐาน 
 

3.4  เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูแบบ 

ที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3R & 8C) ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
สู่การเป็นมืออาชีพ 

3. สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3.5  กลยุทธ์ (Strategies) 
1. เพ่ิมโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
3. เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 

มาตรการ 
1. เร่งรัดติดตามการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามสำมะโนนักเรียน 
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ใน

ทะเบียนราษฎร์ ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

3. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส

และเดก็ไร้สัญชาติให้เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
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กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจำเป็น                 

และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
4. ร้อยละ 10 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม 

สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
11. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจำนวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
12. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับ

นักเรียน 
15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
17. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี

ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

18. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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19. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for 
International Student Assessment) สูงขึ้น 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
21. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้จามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)           

มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
22. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การจดัการศึกษา 
23. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปใช้         

ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
24. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 
25. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร       

และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

มาตรการ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนำหลักสูตร

ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม           
ความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Leaning) เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียน 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
4. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 

และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
5. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
6. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
7. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความ

สะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

8. ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน 
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9. น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ 
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

10. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี ความสมานฉันท์ สันติวิธี และยึดมั่นใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามช่วงวัย 

12. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

13. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย 

2. ร้อยละ 80  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

3. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนอัตรากำลังในการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 

4. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรการ 

1. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 ได้อย่าง
หลากหลาย 

2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและจิตบริการ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ (Active Learning) 
5. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทาง 

การดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม

บริบทของพื้นที่ 
5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานองค์คณะบุคคลและ   

บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
7. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม         

อย่างเข้มแข็ง 
8. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 
9. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
10. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 
11. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ

สาธารณชน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การกำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

12. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

13. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

14. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณภาพท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
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16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มาตรการ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้น

การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 
3. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
5. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อสารและระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
6. พัฒนานวัตกรรมหรือการวิจัยในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0  
7. นำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ความเชื่อมโยงนโยบายและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับแผนปฏิบัติการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
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* หมายเลข =  ลำดับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ โครงการ สนองนโยบาย สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
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ลำดับ โครงการ สนองนโยบาย สพฐ. 

1 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC Content 
Center  และ VDO You Tube ในการจัดการเรียนการ
สอนของครู เพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21  
- การส่งเสริมให้ครู ใช้ และเผยแพร่ สื่อดิจิทัลแพลตฟอรม์ 
OBEC Content Center   
ในการจัดการเรียนการสอน    
- การจัดทำสื่อ VDO ชุดการสอนประกอบสื่อและแผนการสอน
ของครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรยีนผ่านระบบออนไลน์และ
ออฟไลน ์   

2. ด้านโอกาส 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - กิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที2่1หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย 
 - กิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
 - กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2563  
 - กิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้มอนเตสซอรี
และไฮสโคป 

2. ด้านโอกาส 

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนสู่ความเป็นเลิศด้านศลิปะ 

ดนตรี กีฬา และวิชาการ 

  - การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์
เครือข่าย 
  - การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  - ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนมุง่สู่เหรียญทองระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - งานเกียรติยศเราสร้างเองได ้
 
 

2. ด้านโอกาส 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

  - กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรผู้ปฏบิัติงานในโรงเรียน

จัดการเรียนรวม 

2. ด้านโอกาส 
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ลำดับ โครงการ สนองนโยบาย สพฐ. 

  - กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 

  - กิจกรรมจัดซื้อสื่อสำหรับโรงเรยีนจัดการเรียนรวม 

  - นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคณุภาพ

จัดการเรียนรวม 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมพลิกโฉม
การเรียนในศตวรรษที่ 21  

3. ด้านคุณภาพ 

6 โครงการนิเทศถึงใจ 
 - จุดเน้นคณุภาพการศึกษา 
  - ห้องเรียนคุณภาพ 
  - ครูดีวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
  - นิเทศแบบมีส่วนร่วม (ก.ต.ป.น.)  
  - เครือข่ายนิเทศ 

3. ด้านคุณภาพ 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออก- เขียนได้ 3. ด้านคุณภาพ 
8 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษสู่ผู้เรียน

ให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 (3R 8 C) 
3. ด้านคุณภาพ 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
  - ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  NT , RT  
ปีการศึกษา 2564      
  - การพัฒนาเจ้าหน้าที่นายทะเบยีนในการใช้โปรแกรม School 
MIS   
  - การพัฒนาทักษะคณิตศาสตรค์ดิเร็ว/จินตคณิต เพื่อนำสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

3. ด้านคุณภาพ 

10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - การสอน Active Learning กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ป.3   
  - การจัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษา (STEM Education) 
ป. 6   
  - การพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนเพื่อสร้างทักษะวิทยาศาสตร์แก่
ผู้เรยีน   
  - การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดแบบมีเหตผุล

3. ด้านคุณภาพ 
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ลำดับ โครงการ สนองนโยบาย สพฐ. 

และเป็นขั้นเป็นตอน ม. 1-3  
  - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดบัประถมศึกษา  

11 โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA  3. ด้านคุณภาพ 

12 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรม To be number one และ
กิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2564 

3. ด้านคุณภาพ 

13 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา (ศรร.) 

3. ด้านคุณภาพ 

14 โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
  - จัดทำคู่มือระบบการประกันคณุภาพภายใน 
  - จัดทำสื่อการเรยีนรู้ออนไลน์ผา่นเว็บไซต์ 
  - นิเทศ  ติดตาม 
  - สังเคราะห์ SAR ระดับเขตพื้นที ่
  - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

3. ด้านคุณภาพ 

15 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
   - กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 
   - กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิดว้ยกระบวนการ PLC 
 
 
 
 

3. ด้านคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

16 โครงการประชุมชี้แจงการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
ตำแหน่งคร ูตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560  

3. ด้านคุณภาพ 
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ลำดับ โครงการ สนองนโยบาย สพฐ. 

17 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 
  - กิจกรรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 
  - กิจกรรมประเมินครูผู้ช่วย 

3. ด้านคุณภาพ 

18 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - การจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการ 
  - การประเมิน ประกวดผลงานขา้ราชการคร ู

3. ด้านคุณภาพ 

19 โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา 
  - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
  - ประชุมประธานศูนยเ์ครือข่าย 
  - ประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ. 

3. ด้านคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

20 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

21 โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 - สร้างเครือข่ายบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง และคณะกรรมการสวบสวนวินัย   
 - กิจกรรมอบรมการพัฒนาวินัยและคณุธรรม จริยธรรมสำหรับ
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

22 โครงการคลินิกเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ และให้
คำปรึกษาแนะนำ การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ 
สถานศึกษา  
  - กิจกรรมให้คำปรึกษา แนะนำ แก่สถานศึกษา 
  - ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
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ลำดับ โครงการ สนองนโยบาย สพฐ. 

23 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
  - กิจกรรมสรา้งคนดีให้บ้านเมือง 
  - กิจกรรมส่งเสริมผู้บรหิาร และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนคุณธรรม 
  - กิจกรรมองค์กรแห่งคุณธรรมตน้แบบสื่อสารด้วยหัวใจ 
  - กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  - กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกลการผลิต
สื่อดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษา 
  -  การประกวดสื่อดจิิทัล  
  -  ศูนย์ผลิตสื่อดิจิทัล  
  - การศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯ 
  -  อบรมนักเรียน ม.ต้น และครู  
  - การผลิตสื่อดิจิทลัเพื่อการศึกษาและประชาสมัพันธ์ 
  - การติดตาม บำรุงสื่อ DLTV 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

25 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

26 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญ 4. ด้านประสิทธิภาพ 

27 โครงการพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ( Green 
Office) 

1. ด้านความปลอดภัย 

28 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อองค์กรคุณภาพ 1. ด้านความปลอดภัย 
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ส่วนที่ 4  
ผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ดำเนินงานสนองนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยดำเนินตามนโยบาย  โครงการ  แผนงาน  ยุทธศาสตร์  จุดเน้นและมาตรฐานเขตพ้ืนที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที ่1 เพ่ิมโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 
1.  โครงการการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC Content Center  

และ VDO You tube ในการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือส่งเสริมทักษะ 
แห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

 

วัตถุประสงค ์   
1.  เพื่อไห้สถานศึกษามีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC Content Center และเทคโนโลยี 

VDO You Tube เป็นฐานในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี 
2.  เพื่อให้ครูมีความรู้ สามารถผลิต จัดหา และสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC 

Content Center และสื่อเทคโนโลยี VDO You Tube เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทั้งในระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC Content Center และสื่อเทคโนโลยี VDO You Tube ทั้งในระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ได้ 

4.  เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ OBEC 
Content Center และสื่อเทคโนโลยี VDO  You Tube ในการนำเสนอผู้บริหาร ปรับปรุงแผนงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือการพัฒนาการจัดศึกษาต่อไป 

 

ผลผลิต (Output)    
1.  โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   

มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC Content Center และสื่อเทคโนโลยี VDO You Tube เป็น
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100  
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2.  ครูที่เข้ารับการพัฒนาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถผลิต จัดหา จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม OBEC Content Center และสื่อเทคโนโลยี VDO You Tube เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 80 

3.  ผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม OBEC Content Center และสื่อเทคโนโลยี VDO You Tube ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 80  
  

ผลลัพธ์ (Outcome)   
1.  โรงเรียนมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อเทคโนโลยี VDO You Tube ที่สามารถส่งเสริมและจัด 

การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อเทคโนโลยี VDO You Tube มาช่วยเหลือ  ส่งเสริม  พัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน  
 3.  นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ มีความเข้าใจ สามารถใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC Content Center และสื่อเทคโนโลยี VDO You Tube ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างดี 

4.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมให้โรงเรียนใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC Content Center และสื่อเทคโนโลยี VDO You Tube ในการจัด 
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

5.  ทุกคนที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC Content Center และสื่อเทคโนโลยี VDO  มี
ความพึงพอใจในการดำเนินงานเป็นอย่างดี มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  
ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
1. รับสมัครครูที่มีความสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมตามโครงการและประชุม
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  

ประชุมวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 64  

ครูเข้าร่วมประชุม
จำนวน 50 คน 

 

-ครูมีรู้ความเข้าใจ สามารถ
ผลิตสื่อวิดิทัศน์ตามโครงการ
ได้ 
 
 

2. ประชุมคณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อน
งานตามโครงการฯ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือ

ประชุมคณะทำงาน
เพ่ือขับเคลื่อน

โครงการฯ วันที่ 
24-25 และ 31 
พฤษภาคม 64  

คณะทำงาน 
จำนวน 20 คน 
สามารถสร้าง

หลักสูตรการอบรม

มีหลักสูตรพร้อมอบรมครูใน
ระบบออนไลน์ และรับสมัคร
ครูเข้าร่วมอบรมในระหว่าง
วันที่ 26-31 พฤษภาคม 64 
มีครู ผู้บริหารหาร และ
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ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล 

จัดทำหลักสูตรคู่มือการอบรมใน
ระบบออนไลน์  

ครูในระบบ
ออนไลน์ได้ 

ศึกษานิเทศก์สมัครเข้าร่วม
อบรม จำนวน 444 คน  

3. ประชุมคณะทำงาน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครู ในระบบออนไลน์ 

วันที่ 7 มิถุนายน 
64 ตรวจสอบระบบ 
วันที่ 8-9 มิถุนายน   

อบรมครู ผู้บริหาร
และศึกษานิเทศก์ 

ในระบบออนล์ ผ่าน 
Google Meet 
จำนวน 444 คน 

 

ม ี ผ ู ้ ผ ่ า นก า ร อบ ร ม ต า ม
โครงการ จำนวน  402 คน  

4. ประเมินคลิปสื่อวิดิทัศน์ที่ครูผลิตขึ้น
ตามโครงการ จำนวน 265 คลิป 

ประชุมคณะทำงาน 
วันที่ 30 สิงหาคม 

ประเมินคลิป  
9 กันยายน 64 

มีผู้ผ่านการประเมิน
ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

จำนวน 26 คน  
“ดีมาก” จำนวน 
29 คน และ“ดี” 
จำนวน 30 คน 

แจ้งประกาศผลการประกวด
คลิปนวัตกรรม และส่งเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติมอบเป็น
ขวัญกำลังใจครูในการ
ดำเนินงานผ่านอีเมล
เรียบร้อยแล้ว 

 
ปัญหา  อุปสรรค  

1.  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สามารถจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการครูแบบ On-Site ได้ จึงต้องดำเนินการอบรมในรูปแบบ Online แทน  

2.  ครูบางคนไม่มีพ้ืนฐานในด้านคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ดำเนินการอบรม 
จะพบปัญหาในการดำเนินงาน จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทำให้ไม่สามารถจบหลักสูตรการอบรมได้ครบ  
ทุกคน   
ข้อเสนอแนะ 

1.  ในการอบรมครั้งต่อไป ควรจัดสรรหาแอพพลิเคชั่นหรือเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาเสริมให้ครูมี
ความรู้ ความสามารถ และผลิตหรือสร้างสื่อได้สะดวกขึ้น  

2.  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือครูที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานโดยบูรณา
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และมี
คุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกำหนด  

 
 
 
 



25 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ 

   
                                                 ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการอบรมฯ 

  
                                                 อบรมครูในระบบออนไลน์  
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2.  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์    

   เพ่ือให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เตรียม
ความพร้อมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ผลผลิต (Output)    
       พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา และสามารถจัดประสบการณ์  

ผลลัพธ์ (Outcome)   
        ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา และมีความพร้อมในการ

เรียนในชั้นที่สูงขึ้น  

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
  1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการปีการศึกษา 2563 ระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 90 
   2. ครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม 
1. ผู้เรียนได้รับการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา  
2. ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดประสบการณ์และมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 

21  
3. ครูมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมในศตวรรษท่ี 21  

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ปัญหาและอุปสรรค  
       1. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด  ทำให้การขยายผลไปยังศูนย์เครือข่ายทำได้ไม่เต็มพ้ืนที่ 
       2. ครูผู้สอนปฐมวัยบางส่วนไม่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมส่งผลให้จัดกิจกรรมได้ไม่เต็มที่  
       3. ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่เข้าใจวิธีการจัดประสบการณ์  จึงให้การสนับสนุนไม่เต็มที่ 
ข้อเสนอแนะ  
       1. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครูที่ไม่
เคยจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
       2. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดูแลและเอาใจใส่และนิเทศ  กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
       3.  คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม  
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กลยุทธ์ที ่2 ยกระดบัคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 
1.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมพลิกโฉมการเรียนในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์    
1.  เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาให้ครูมีรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
2.  เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ผลผลิต (Output)    
      ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น   เขต 5  ร้อยละ 80 มีรูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลลัพธ์ (Outcome)   
      ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 5  มีรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล 

1. การอบรมคัดเลือกตัวชี้วัดในการ
จัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 
 

อบรมคร ูว ิชาการ 
จำนวน 256 คน 

ครูได้รับการอบรม
เรื่องหลักสูตรต้องรู้
ควรรู ้ จำนวน 256 
คน 

1 ครูได ้ร ับการอบรมเร ื ่อง
หลักสูตรต้องรู้ควรรู้ จำนวน 
256 คน 
2 ครูผู้สอนมีเทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 สู่ระดับ
ห้องเรียน 
3 ครูมีสื่อ นวัตกรรม เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
ครอบคลุมด้านทักษะ 
คุณลักษณะความสามารถ
ตามบริบทของโรงเรียน 

ปัญหา  อุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ    - 

 



29 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  โครงการ นิเทศถึงใจ 
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วัตถุประสงค์    
1.  เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาให้ครูมีรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  
2.  เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ผลผลิต (Output)    
      ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น   เขต 5  ร้อยละ 80 มีรูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลลัพธ์ (Outcome)   
      ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 5  มีรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
     ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ร้อยละ 80 มีรูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 
     1. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 5 มีรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
     2. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 5 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ  

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
     ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 

ปัญหา  อุปสรรค 
- เนื่องจากกิจกรรมนิเทศถึงใจอยู่ในภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19)  การออกนิเทศโรงเรียนอาจไม่ครบทุกโรงเรียน เพราะบางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
ออนไซต์ อาจไม่คบถ้วนทุกโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
-  
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2.  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                               
 วัตถุประสงค ์   

1.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้สามารถพัฒนาการอ่าน  การเขียนของนักเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียน         
ของนักเรียน 

3.  เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความสามารถในการอ่านและการเขียนเพ่ิมข้ึน 
ผลผลิต (Output)    

ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการอ่านและการเขียน         
ของนักเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcome)   

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีความสามารถในการอ่านและการเขียนเพ่ิมขึ้น 
ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล 

1. พัฒนาคุณภาพการอ่าน
ออกเขียนได้ 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

1) ผู้บริหาร
โรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในแนว
ทางการขับเคลื่อน
และพัฒนาคุณภาพ
การสอนภาษาไทย 
2) ครูผู้สอน
ภาษาไทยสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
นวัตกรรมแก้ไข
ปัญหาการอ่าน   
การเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) นักเรียนในสังกัด
ได้รับการพัฒนา
ด้านการอ่านออก 
เขียนได้  อ่านคล่อง
เขียนคล่อง จากคำ
พ้ืนฐานผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รอผลการคัดกรอง
ความสามารถในการอ่านและ
การเขียนผ่านระบบติดตาม
อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียน 
ที่ 2/ 2564 
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ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เนื่องจากกิจกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทยมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการมาก   แต่

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมได้ 

ข้อเสนอแนะ 
- สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ิม

มากขึ้น 

ภาพกิจกรรมโครงการ 
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3.  โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษสู่ผู้เรียนให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามทักษะในศตวรรษที่21 

     2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน 
      การสอนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 

     3.  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกคน ให้นำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       พัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะในศตวรรษ21 

ผลผลิต (Output)    
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
จำนวน 258 แห่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับดีคิดเป็น 

ร้อยละ 80 
     2. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้ความตระหนักเห็นคุณค่าของการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  21  
 

ผลลัพธ์ (Outcome)   
นักเรียนมีสมรรถนะทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 

ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  
ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
1. จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสู่ผู้เรียน 
ให้เกิดทักษะภาษาภาษาอังกฤษในศตวรรษ
ที ่21 ด้วยรูปแบบ 
การสร้างสื่อดิจิทัล  

ครูเข ้าอบรม 270
คน 

ครูเข้ารับการอบรม 
294 คน 

ผลการดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์คิดเป็นร้อยละ 
100 
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2. คร ูท ี ่ผ ่ านการอบรมจ ัดทำคลิป
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

ค ร ู จ ั ด ท ำ ค ลิ ป
จำนวน 50 คน 

ครูทำคลิปจำนวน 
98  คลิป 

ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
มาจัดทำคลิปได้ร้อยละ 100 

ปัญหา  อุปสรรค 
1.  สัญญาณของระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรในบางช่วงเวลา 
2.  ระยะเวลาและเงื่อนไขในการจัดอบรม 

ข้อเสนอแนะ 
1.  เพ่ิมระยะเวลาในการอบรมให้มากข้ึน 
2.  วิทยากรควรจัดทำคลิปจากสื่อดิจิทัลที่หลากหลายมากข้ึน   

  ภาพกิจกรรมโครงการ 

           
 

                         
     



36 
 

               
4.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ   

  

วัตถุประสงค ์   

   เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ให้เพ่ิมข้ึน 
ผลผลิต (Output)    

 บุคลากรในสังกัด (ครูผู้สอน นักเรียน) ได้รับการพัฒนาแนวทางต่างๆเพ่ือการยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (RT,NT, O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพ่ิมข้ึน 
ผลลัพธ์ (Outcome)   

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพ่ิมข้ึน 
ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล 

1. การพัฒนาการดำเนินการยกระดับ
ผลการทดสอบ  NT   

กิจกรรมการนิเทศ 
และสร้างแนวทาง 
การยกระดับฯ NT 

สำเร็จ กลุ ่มเป ้าหมายดำเน ินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 
80  

2. การพัฒนากระบวนการว ัดและ
ประเมินผลในสถานการณ์การแพร่

อบรมพ ัฒนา ให้
ความรู้แนวทางการ

สำเร็จ ครูวิชาการ/ครูที่มีความสนใจ
ได ้ร ับการพัฒนา แนวทาง
ด้านการวัดและประเมินผล 
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ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19)  

ว ัดในสถานการณ์
การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019   
(Covid-19) 

3 การพัฒนานวัตกรรมในการ 
ยกระดับผลการทดสอบฯ 

คู ่มือ สื ่อประกอบ 
ก า ร ส อ น ใ น ก า ร
ยกระด ั บผลการ
ทดสอบ 

สำเร็จ สพป.ขอนแก่น เขต 5 มีสื่อ
การเรียนการสอนเพื ่อใช้ใน
การยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 

ปัญหา  อุปสรรค 
 1.  ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ทำให้การ

ดำเนินกิจกรรมตามรายละเอียดโครงการไม่เต็มที่ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางกิจกรรม และ
ลักษณะการดำเนินการ แต่ยังมีความสอดคล้องกับกิจกรรมตามแนวดำเนินการของโครงการ 

 2.  ระยะเวลาในการดำเนินการมีจำกัด ด้วยปัญหาเรื่องการเปิดภาคเรียน ครูผู้สอนไม่ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาได้เต็มที่ ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  หน่วยงาน สพฐ. ต้นสังกัด จะต้องมีแนวดำเนินการที่ชัดเจนในการยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะสามารถดำเนินการได้อย่าง
ชัดเจน และครอบคลุมตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ สพฐ.ได้กำหนด 

 2.  งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมของโครงการ ยังไม่สามารถใชได้ครอบคลุมกับ
กิจกรรมการดำเนินการของโครงการ 

ภาพกิจกรรมโครงการ 
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5.  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์    
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

ผลผลิต (Output)    
1.  ครูได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6 
2.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นเป็นตอน ม.1-3 
3.  ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับชั้นป.3 
4.  ครูจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (Stem Education) ระดับชั้น ป.6 
5.  ครูมีการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์  

ผลลัพธ์ (Outcome)   
1.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.4-6 
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2.  นักเรียนมีทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นเป็นตอน ม.1-3 
3.  นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับชั้นป.3 
4.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (Stem Education) ระดับชั้น ป.6 
6.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
7.  ครูผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ  

ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  
ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
1. จัดทำคลิปวิดีโอการสอน

วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

จัดทำคลิปวิดีโอการ
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

1.คลิปการสอนหน่วย
การเรียนรู้เรื่อง 
-ระบบย่อยอาหาร 
-ไฟฟ้า 
-สารในชีวิตประจำวัน 
-ลมฟ้าอากาศ 
-ดินหินแร่ 
-ดวงดาวและอวกาศ 
-ปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติ 
2.แบบทดสอบหลังเรียน 
3.แบบฝึกหัด 
4.ใบงาน ,ใบความรู้ 

1.คลิปการสอนหน่วยการ
เรียนรู้เรื่อง 
-ระบบย่อยอาหาร 
-ไฟฟ้า 
-สารในชีวิตประจำวัน 
-ลมฟ้าอากาศ 
-ดินหินแร่ 
-ดวงดาวและอวกาศ 
-ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ 
2.แบบทดสอบหลังเรียน 
3.แบบฝึกหัด 
4.ใบงาน ,ใบความรู้ 

2. เผยแพร่สื่อการสอน เผยแพร่ผ่าน
ช่องทาง

อินเตอร์เน็ต 

 เผยแพร่ผ่านช่องทาง 1. 1. 
1.https://sites.google.com
/view/science-tecnology-
kkn5/%E0%B8%AB%E0%
B8%99%E0%B8%B2%E0
%B9% 
81%E0%B8%A3%E0%B8
%81 
2. www.kkn5.go.th 

 
ปัญหา  อุปสรรค 
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 - ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตาม
โครงการที่วางแผนไว้ ทำให้ปรับกิจกรรมการดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 

 -  ควรมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมของโครงการให้เข้ากับสถานการณ์ 
ภาพกิจกรรมโครงการ 

     
 
 
 
 
 
 

6.   โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่                                  
ผ่านกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2564 

วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
2. เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน มีทักษะในการป้องกันตนเอง รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใน
ภาวะคับขัน 
3. เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBERONE และกิจกรรมสภานักเรียน    

ผลผลิต (Output)    
1.นักเรียนมีความรู้ เข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
2.มีเครือข่ายนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBERONE และกิจกรรมสภานักเรียน  

ผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ 
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   นักเรียนแกนนำ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 100 คน  
ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรม TO BE 
NUMBERONE และกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2564 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและมีทักษะในการป้องกันตนเอง รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในภาวะคับขัน 
2. มีเครือข่ายนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBERONE และกิจกรรมสภานักเรียน ที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน    

ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  
ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
1. สพป .ขอนแก ่น  เขต  5  แต ่ งตั้ ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น
ประสานงาน/มอบหมายภาระหน้าที่ 

100% 100% ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
และวิทยากรครบถ้วน 

2. สพป.ขอนแก่น เขต 5 ทำหนังสือเชิญ
วิทยากรให้ความรู้ 

100% 100% ว ิทยากรตอบร ับการเป็น
วิทยากร 

3. สพป.ขอนแก่น เขต 5 ทำหนังสือแจ้ง
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับการ
อบรม 

100% 100% โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตอบ
รับการเข้าร่วมอบรม 

4 ประช ุมคณะทำงาน และทดสอบ
ระบบออนไลน์ 

100% 100% คณะทำงานเข้าร่วมประชุม
ทดสอบระบบ และซักซ้อม
การอบรม 

5 ประชุมคณะวิทยากร 100% 100% ว ิทยากรเตร ียมเน ื ้ อหาที่
ตนเองได้รับผิดชอบ 

6 อบรมออนไลน์ 100% 100% ผู ้เข้าอบรมให้ความร่วมมือ
ด้วยดี 

ปัญหา  อุปสรรค 
 เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                     

ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมตัวกันได้ จึงต้องปรับการกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ 
ข้อเสนอแนะ 

 เพิ ่มกิจกรรมประกวด To Be Number One Cover Dance ในระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา                 
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอีกหนึ่งช่องทาง 

 ภาพกิจกรรมโครงการ 
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7.  โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วัตถุประสงค์    

 1. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
  2.  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 3.  เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 

 
ผลผลิต (Output)    
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   1.  ผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสามารถและเกิดทักษะในการพัฒนาเชิงระบบ     

 2.  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีมาตรฐาน      
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งเป็นระบบ จำนวน 258 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
  
ผลลัพธ์ (Outcome)   
 1.  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทุกโรงเรียนสามารถ
จัดทำรายงานการประเมินตนเองนำเสนอต่อต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีฐานข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 
ที่สามารถตรวจสอบได้   
ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  
ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

แผน ผล  
1. จัดทาแนวทางการประกัน

คุณภาพภายใน  
-จัดทาคู่มือแนวทางการ
ประกันคุณภาพภายใน  
-จัดทาสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ผ่านเว็บไชต์  
- อบรมสื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ผ่านเว็บไชต์  
- สถานศึกษาจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง SAR  

ร้อย
ละ
100  

ร้อยละ100  1.สพป.ขอนแก่น เขต 5  
มีคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพภายใน  
2.มีสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไชต์สพป.ขอนแก่น เขต 5  
3. สถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเอง SAR ได้
ถูกต้อง  

2. -นิเทศ ติดตาม กากับการ
ดาเนินโครงการ  
-สังเคราะห ์SAR ระดับเขต
พ้ืนที ่ 
- รวบรวม Best practice 
ของสถานศึกษาในสังกัด
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือจัดทาเป็น

ร้อย
ละ
100  

ร้อยละ100  สพป.ขอนแก่น เขต 5  
ได้มีการนิเทศติดตามและสังเคราะห์ SAR ในภาพรวมของ
เขตพ้ืนที ่ 
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ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล  

เอกสารทางวิชาการของเขต
พ้ืนที ่ 

3. สรุปรายงานประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  

ร้อย
ละ
100  

ร้อยละ100  สพป.ขอนแก่น เขต 5 รายงานประเมินผลการดาเนินงานการ
ขับเคลื่อนและสังเคราะห์ SAR ส่ง สพฐ/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
เว็บไชต์สพป.ขอนแก่นเขต 5  
 

  
ปัญหา อุปสรรค 

1. ในการจัดอบรมอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถ
จัดอบรมได้ตามจำนวนที่กำหนด  

2. การนิเทศติดตามใช้ระบบการนิเทศออนไลน์ไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ทาให้ข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์ 
ชัดเจน  
ข้อเสนอแนะ  

- 
 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ 
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กลยุทธ์ที ่3 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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1.  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ

การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  

วัตถุประสงค์    
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

ผลผลิต (Output)    
ครมูีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

ผลลัพธ์ (Outcome)   
เชิงปริมาณ   

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 โรงเรียน  
2. ศึกษานิเทศก์ จำนวน  17  คน  

          เชิงคุณภาพ   
1. สถานศึกษามีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู ที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 สูระดับ   

หองเรียน 
2. สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูที่ครอบคลุมดานทักษะ คุณลักษณะ  
     ความสามารถ ที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 
3. ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสื่อนวัตกรรม ที่สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 

ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  
ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
1. การอบรมคัดเลือกตัวชี้วัดในการ

จัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 
 

อบรมครูวิชาการ 
จำนวน 51 คน 

ครูได้รับการอบรม
เรื่องหลักสูตรต้องรู้
ควรรู้ จำนวน 51 
คน 

1 ครูได้รับการอบรมเรื่องหลักสูตร
ต้องรู้ควรรู้ จำนวน 51 คน 
2 ครูผู้สอนมีเทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
สู่ระดับห้องเรียน 
3 ครูมีสื่อ นวัตกรรม เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้าน
ทักษะ คุณลักษณะความสามารถ
ตามบริบทของโรงเรียน 

ปัญหา  อุปสรรค 
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 - 
ข้อเสนอแนะ 
    - 
ภาพกิจกรรมโครงการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 
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วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ และความตระหนักจรรยาบรรณและวิชาชีพครู 

 2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งสิทธิความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติและบุคลิกลักษณะของครูให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเป็นครูมืออาชีพ 
 4. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างวินัยที่ดี มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราการ มีสมรรถนะ 
และจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตระหนักและสำนึกในการที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการรักษาระเบียบและวินัยอันดีงาม เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เพ่ือนข้าราชการและเยาวชน 

5. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ 

ผลผลิต (Output)    
     จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ ปี พ.ศ.2563 – 2564 

ที่เข้าร่วมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ  

ผลลัพธ์ (Outcome)   
          1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้  ความเข้าใจ  
และความตระหนักจรรยาบรรณและวิชาชีพครู 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งสิทธิความก้าวหน้าในอาชีพ 

 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู ้ช ่วย มีความรู ้ ทักษะ เจตคติและ

บุคลิกลักษณะของครูให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

เป็นครูมืออาชีพ 

 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีการพัฒนาและเสริมสร้างวินัยที่ดี    มี

จิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราการ มีสมรรถนะและจรรยาบรรณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตระหนัก

และสำนึกในการที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบและวินัยอันดีงาม เพื่อเป็นตัวอย่างแก่

เพ่ือนขา้ราชการและเยาวชน  

 
 
 
 

ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  
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ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล 

1. จัดเตรียมรายละเอียดประชุม
คณะกรรมการคณะทำงาน/จัดทำคู่
มีการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย   
 

มีนาคม 2564 
การจัดทำคู่มีการ
ประเมินการเตรียม
ความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เป็นที่เรียบร้อย   

เตรียมความพร้อม
เป็นที่เรียบร้อย 

เตรียมข้อมูลจัดทำคู่มีการ
ประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นที่
เรียบร้อย   
 

2. แต่งตั ้งคณะทำงานคู่มือการประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม   

 เมษายน 2564 
คณะทำงาน จำนวน 
18 คน สามารถเตรียม
ข้อมูลจัดทำคู่มือ 

ข ้อม ู ลครบ 100%.
ข้อมูลจัดทำคู่มือ 

มีรูปแบบในการดำเนินงาน 0
จ ัดทำค ู ่ม ือฯ เตร ียมประชุม 
ออนไลน์ เป็นที่เรียบร้อย 

3. การจัดอบรมการประเมินแบบ
ออนไลน์  สรุปผลการดำเนินงาน 
 

พฤษภาคม 2564 
การจัดอบรมการ
ประเมินแบบ
ออนไลน์  สรุปผล
การดำเนินงาน 
 

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย จำนวน  200 
คน ได้เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
และมีความพึง
พอใจในระดับดี 

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้
ความเข้าใจในจรรยาบรรณ     
วิชาชีพ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการบริหารงาน
บุคคล และความก้าวหน้าใน
อาชีพมากยิ่งขึ้น 
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติและ
บุคลิกลักษณะของครูให้
สามารถปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการเป็นครูมาก
ยิ่งขึ้น 
 

ปัญหา อุปสรรค 
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1. ระยะในการอบรมน้อยเนื้อหามากวิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่         
2. ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการอบรมครูผู้ช่วยจาก สพฐ. 

ข้อเสนอแนะ  
- 

 
ภาพกิจกรรมโครงการ 
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3.  โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู                 
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ือกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 

ในการปฏิบัติงานด้วยความมานะอุตสาหะ 

ผลผลิต (Output)    
       จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
บุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าร่วมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ผลลัพธ์ (Outcome)   
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความภาคภูมิใจใน

ความเป็นปูชนียบุคคลตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป  
ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล 

1. จ ัดเตร ียมรายละเอ ียดและสรุป
ข้อมูลผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 

สิงหาคม 2564 มีผู้ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ จำนวน 
152 คน 

ได้รับข้อมูลผู ้ได้รับการเชิด   
ช ูเกียรติเพื ่อจ ัดทำประวัติ
ครบถ้วน 

2. แต่งตั ้งคณะทำงานดำเนินงานประชุม
คณะทำงาน กำหนดรูปแบบการจัด
กิจกรรม 

ประชุมคณะทำงาน 
31 สิงหาคม 2564 

คณะทำงาน จำนวน 
1 8  ค น  ส า ม า ร ถ
ตรวจสอบข้อมูลและ
กำหนดรูปแบบในการ
ดำเนินงานได้ 

มีรูปแบบในการดำเนินงาน 
และกำหนดผู ้ร ับผิดชอบใน
การดำเนินงาน 

3. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  กันยายน 2564 บุคลากรในส ังกัด 
สพป.ขอนแก่น เขต 
5  ร ั บ ท ร า บ ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม
โครงการ 

ผ ู ้ ได ้ร ับการยกย ่องเช ิดชู
เกียรติและผู ้ร ่วมงานได้รับ
ทราบวัน เวลา และสถานที่
ในการจัดงานตามโครงการ 
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ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 27 กันยายน 2564 บุคลากรที่ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
จำนวน 152 คน 
ผู้ร่วมงาน 208 คน 
เข ้ าร ่ วมงานตาม
สถานที่ที่กำหนด 

ผ ู ้ ได ้ร ับการยกย ่องเช ิดชู
เก ี ยรต ิ ได ้ ร ั บใบประกาศ
เกียรติคุณครบถ้วน จำนวน 
152 คน 

 
ปัญหา  อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานตาม
โครงการไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควรเพราะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างเคร่งครัด 
ข้อเสนอแนะ 

ควรให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพของตนเอง  
ภาพกิจกรรมโครงการ 
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4.  โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารกิจการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและนำไปปฏิบัติ ตลอดจน      
มีจิตสำนึกในการให้บริการในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ได้เสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจ 
แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 3. เพื ่อให้ผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรในสังกัด ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือนำไปสู่ระบบบริหารจัดการที่ดี 
และมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 

 4. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ได้รับทราบเป้าหมายการ
ดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตลอดจนรับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ  
 5. เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
 6. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการที่จะสนองกลยุทธ์ต่างๆ ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 

ผลผลิต (Output) 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตลอดจนการมีจิตอาสาการให้บริการแก่ครู ผู้บริหารและ
บุคคลอื่นที่มาขอรับบริการ 
 2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด มีแนวทางและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ และเป็นการสร้างขวัญ ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของพื้นที่ต่าง ๆ                    
ทั้ง 7 อำเภอ 
       3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการทำงานร่วมกัน และนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 
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ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด นำความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา และมีจิต
อาสาการให้บริการแก่ครู ผู้บริหารและบุคคลอ่ืนที่มาขอรับบริการ 
 2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด นำแนวทางและการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในพื้นที่ท้ัง 7 อำเภอ 
      3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ทำงานร่วมกัน ไปบริหารจัดการศึกษาท่ีดี มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน 
ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  

ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล 

1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 
-เตรียมการประชุม 
-จัดการประชุม 
-รายงานการประชุม 
(จัดประชุมผ่านระบบ VDO Conference) 

257 คน 197 คน -  บ ร ร ล ุ ต า ม ว ั ต ถ ุ ป ร ะส งค์                 
ที่กำหนดไว้ 

-  จ ำ น ว น บ ุ ค ล า ก ร ห รื อ
ผู้ดำเนินการมีจำนวนเพียงพอ 

- มีความร่วมมือในการดำเนินการ
ของผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วน
ได้เสียเป็นอย่างดีมาก 

 
ปัญหา  อุปสรรค 

- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) จึงมีการจัดประชุมผ่านระบบ 
VDO Conference ซึ่งทำให้ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเสียง บางพ้ืนที่ขัดข้องในการรับฟังที่ไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ  
 -  
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ภาพกิจกรรมโครงการ 
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กลยุทธ์ที ่ 4  บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
1.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต

ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
 2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด 
 3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย  

  1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

  2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

  3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   

ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  
ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
1. 1.1  กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิ

บาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
1.2 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
การสร้างความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึก
สู่การเป็นข้าราชการที่ดี 
 

-ประกาศเจตจำนง
สุจริต 
- ประช ุมวางแผน
การขับเคลื ่อนการ
ดำเนินโครงการ 
- ป ร ะ ช ุ ม ส ร ้ า ง
ความรู้ความเข้าใจ
ในการต่อต้านการ
ทุจริต 
- การจดัทำ
สัญลักษณ์โครงการ
โรงเรียนสุจริต 
-กิจกรรมการเข้า
แถวเคารพธงชาติ

เป็นไป 
ตามแผน 

- ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อ
บ ุ ค ล า ก ร แ ล ะผ ู ้ บ ร ิ ห า ร
สถานศึกษา 
- มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ
ขับเคลื่อนการดำเนินการ
โครงการอย่างชัดเจน 
- บุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
5ส ุจร ิตให ้ม ีความร ู ้ความ
เ ข ้ า ใ จ ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะตาม



57 
 

ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล 

ฝึก ปฏิบัติจิตสงบ 
ใจเป็นสุข แก่
บุคลากรทาง
การศึกษาใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 
-ก ิ จกร รมบ ั นทึ ก
ข ้ อ ต ก ล ง ใ น ก า ร
พัฒนาเขตสุจริต 
 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
-บุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
5 ให้มีความรักชาติศาสนา 
และพระมหากษัตริย์มีความรู้
พิธีการ ทางศาสนาที่ตนนับ
ถือและธรรมเนียมปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

3 1.3 กิจกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา(ITA ONLINE )  
 
 
  
1.4 ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในการต่อต้านการทุจริต 

- ขับเคลื่อนและ
ยกระดับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
- พัฒนา website 
 
-คัดเลือก พิจารณา
บุคลากรเพ่ือยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่
บุคลากรทาง
การศึกษาใน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ตามคุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต 

เป็นไปตามแผน - สำนักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
5 ผ ่านการประเม ิน ม ีผล
คะแนนภาพรวม 95 . 02 
ระดับ AA 
 
- บุคลากรผ่านการคัดเลือก
เพ่ือพิจารณาตามคุณลักษณะ 
5  ประการของโครงการ
โรงเรียนสุจริต 



58 
 

ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล 

2 2.1 กิจกรรมการพัฒนาและ
ยกระดับการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
2.2 การพัฒนานวัตกรรมการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้
ในกระบวนการบริหารและจัดการ
เรียนการสอน 
2.3 การดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมือง (Project Citizen) สำหรับ
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ 

- ดำเนินการจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการ
ขับเคลื่อนการ
ยกระดับการ
ประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา 
- สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการ
จัดกิจ
กรรมการบริหาร
งานโดยนำหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษามา
พัฒนาเป็นผลงานที่
เป็นเลิศ 

 เป็นไปตามแผน  

3 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการจุจริต เพ่ือดำเนิน
กิจกรรมโรงเรียน 
สุจริตแบบบูรณาการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 มี
ระบบการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับ 
การขับเคลื่อน
กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต ได้อย่างมี
ระบบและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

เป็นไปตามแผน -  โ รง เร ี ยนบ ้ านโนนทอง 
ดำเน ินการขยายผล และ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ปัญหา  อุปสรรค 
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              งบประมาณในการดำเนินการมาช่วงปลายปีงบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ผู้รับผิดชอบควรดำเนินการวางแผนการดำเนินการล่วงหน้า 
ภาพกิจกรรมโครงการ 
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2.  โครงการคลินิกเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ และคำให้ปรึกษาแนะนำ การปฏิบัติงานด้าน

การเงินบัญชี พัสดุ สถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดได้จัดทำเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องตาระเบียบ และการปฏิบัติงานด้าน

การเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ เป็นระบบ เรียบร้อย  โปร่งใส  เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้เพ่ือรับ  
การตรวจสอบภายในและภายนอก 

 2. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   

3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียนสามารถติดต่อคำปรึกษาแนะนำ  ทั้งใน
และนอกเวลาราชการได้  เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

 4. เพ่ือประเมินความเสี่ยง และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
 5. สำนักงาน และโรงเรียนเป็นที่ศรัทธาและยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่น 

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการประจำปี   

งบประมาณ  พ.ศ. 2564     ทั้งสิ้น จำนวน  20  โรงเรียน   
                     2. จำนวนโรงเรียนที่ที่ติดตาม ตรวจสอบ  การดำเนินงานเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 5 โรงเรียน 
                    3. จำนวนโรงเรียนให้คำปรึกษาการบริหารงบประมาณ ที่มีผู้บริหารบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564 จำนวน 8 โรงเรียน  
                    4. จำนวนผู้ได้รับการพัฒนา อบรม ให้ความรู้ผู ้บริหารสถานศึกษา รักษาการฯ เจ้าหน้าที่
การเงิน บัญชีและพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   จำนวนผู ้บริหาร
สถานศึกษา  ในสังกัด  255  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ - โรงเรียนที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564  
                 -ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้  และ ร้อยละ 80 ของข้อเสนอแนะและ         
                  ข้อทักท้วงของ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  
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ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน  ผล 

1. งานด้านการตรวจสอบ 20 โรงเรียน จำนวน 20 โรงเรียน ผลการประเมิน  
ระดับดีมาก 8 โรงเรียน 
ระดับดี      9 โรงเรียน 
ระดับพอใช้ 2 โรงเรียน 
ระดับปรับปรุง ไม่มี 

2. งานด้านติดตามตรวจสอบรวมทั้งให้
คำปรึกษาแนะนำ การปฏิบัติงานแก่
โรงเรียนในสังกัดด้านการเงิน การ
บัญชี การพัสดุ (ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งปี 2563) 

 8 โรงเรียน จำนวน  8 โรงเรียน ครบ   8 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

3 งานตรวจสอบบูรณาการร่วมกับ 
สพฐ .  ( เ ง ิ นอ ุ ดหน ุนสน ับสนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน) 

5 โรงเรียน 5 โรงเรียน ครบ 5 โรงเรียน     
คิดเป็นร้อยละ 100 

  
ปัญหา  อุปสรรค 

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้การติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลที่หน่วยรับตรวจ(โรงเรียน) ได้แค่รอบแรกระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม -มีนาคม 2564)
เท่านั้น ส่วนรอบที่สอง (เมษายนถึงเดือนกันยายน 2564) ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถออกตรวจได้ จึงให้
หน่วยรับตรวจ   จัดส่งเอกสารหลักฐาน ที่หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลแต่เอกสาร
บางส่วนไม่สมบูรณ์จึงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องนำส่งหลายรอบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องกักตัวตาม
มาตรการฯ จึงเกิดความล่าช้าในการนำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบประเมินผล 

2) ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยรับตรวจ(โรงเรียน)บางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เนื่องจากการย้าย เกษียณ ลาออก ระหว่างปีงบประมาณ จึงทำให้ 
การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติรายใหม่ยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ปฏิบัติต่อๆ กันมา  
โดยไม่ได้ศึกษา ระเบียบ  แนวปฏิบัติ ถูกต้อง  คู่มือใหม่ๆ  เพ่ือให้เข้าใจง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เห็นควรให้ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

2. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เห็นว่า 
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หน่วยรับตรวจคือโรงเรียนบ้านหว้า ที่ได้ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปีงบประมาณ 2564  ได้ผลการ
ประเมินคะแนนเต็ม(ร้อยละ 100)  ควรได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. เพื ่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ  

ภาพกิจกรรมโครงการ  
1.ขั้นตอนการประชมุวางแผนคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ (ภาพกิจกรรม) 
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2. ขั้นตอน การติดตาม ตรวจสอบโรงเรียน (ภาพกิจกรรม) 
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3. กิจกรรมให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  

ระดับศูนย์เครือข่าย/โรงเรียน/เจ้าหน้าที่ 
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3.  โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด   
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ     
ในการทำความด ี
  1.2 เพื่อให้ผู ้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง
คุณธรรมโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและ                 
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จำนวน 
256 แห่ง ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ     
ในการทำความด ี
ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  
ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
1. กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง - ครูในสังกัดเข้า

ร่วมอบรม 200 คน 
- ครูผ่านการอบรม
ตามเป้าหมาย 

- มีครูผ่านการอบรมพัฒนา 
จำนวน 630 คน 

2. กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้
โรงเรียนคุณธรรม 

- โรงเรียนขอ
ยกระดับ 3 ดาว 
และ 4 ดาว 

- โรงเรียนที่ขอ
ยกระดับ 3 ดาว 
จำนวน 4 โรงเรียน 

- ส่งรายชื่อโรงเรียนที่ขอรับ
การประเมินระดับ 3 ดาว ไป
ยังเขตตรวจราชการที่ 12 



66 
 

ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
แผน ผล 

และ 4 ดาว จำนวน 
1 โรงเรียน 

3. กิจกรรมส่งเสริมผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
คุณธรรม 

- ผู้บริหารและครู
ส่งผลงานคุรุชนคน
คุณธรรม และ
รางวัลนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี 

- รางวัลคุรุชนคน
คุณธรรม ผู้บริหาร
ส่ง 5 คน ครู 10 
คนและรางวัล
นวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี 
ผู้บริหาร 5 คน 
และครู 12 คน 

- ผู้บริหารและครูได้รับรางวัล
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และส่งผลงานไประดับเขต
ตรวจราชการที่ 12 

4. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม 

- มีงานวิจัย 1 เรื่อง - งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 1 เรื่อง 

- ส่งรายชื่อคณะผู้วิจัยไปเขต
ตรวจราชการที่ 12 

ปัญหา  อุปสรรค 
 1.  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่

สามารถเดินทางไปนิเทศติดตามโรงเรียนที่ขอยกระดับ 3 ดาว ในระดับเขตตรวจราชการ จึงใช้การวิเคราะห์
เอกสารและสอบถามเพ่ิมเติมผ่านระบบทางไกล 

 2.  สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่และไม่ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
- 

ภาพกิจกรรมโครงการ 
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4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกล การผลิตสื่อดิจิตอลและประชาสัมพันธ์
การศึกษา 

วัตถุประสงค์    
1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตสื่อดิจิตอลเพ่ือการศึกษา 
2.  เพ่ือกระตุ้นและเพ่ิมศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในการใช้สื่อดิจิตอลพัฒนาการศึกษา 
3.  เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ผลงาน ด้านการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด 

ผลผลิต (Output)    
1. พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจำนวน 256  โรงเรียน 
2. พัฒนาความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการใช้และผลิตสื่อดิจิตอลเพื่อการศึกษา 

จำนวน 80 คน 
3. พัฒนาและเพ่ิมเติมทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิตอลแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 75 คน  

ผลลัพธ์ (Outcome)   
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ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
สื่อดิจิตอลเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียนดีขึ้น  

ผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรม  
ที ่ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

แผน ผล 
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มอบนโยบายให้
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ตระหนักเห็นความสำคัญ
ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไขในที่ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
ตระหนักเห็นความสำคัญ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-ติดต่อ/ประสานงาน/มอบหมายภาระหน้าที่ 
-ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด   

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

3. ดำเนินการจัดทำจัดทำสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนตระหนักถึง
ความสำคัญของการได้รับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
1) ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “โอกาสที่ขาดหาย”  
2) คลิป VDO “สรุปขั้นตอนขอรับทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา”  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ดำเนินการครบถ้วน 

4.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการ
ดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ดำเนินการครบถ้วน 

ปัญหา  อุปสรรค 
1) งบประมาณมีจำกัด ในการจัดทำภาพยนตร์สั้น 
2) ขาดอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น 

            3) การรวมตัวของคณะทำงานแต่ละครั้งเวลาไม่ตรงกัน เพราะต้องของความร่วมมือกับครูผู้สอน 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ข้อเสนอแนะ  
 - ควรมีการวางแผน ขั้นตอน การดำเนินงาน  
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ภาพกิจกรรมโครงการ 
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5.  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญ 

วัตถุประสงค์    
1.  เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า 
2.  เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  และแสดงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ของทุกภาคส่วนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
3.  เพ่ือเป็นการดำรงและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป 

ผลผลิต (Output)    
จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญของประเพณีไทย รวม 5 กิจกรรมดังนี้  
1. กิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหน่วยงานในสังกัด รวมทั้ง

ประชาชนทั่วไปได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 200 คน 
2. กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ โดยจัดให้มีพิธีการทางศาสนา การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ   
200 คน 
3.   กิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยจัดให้มีพิธีการทางศาสนา มีหน่วยงานในสังกัดร่วมกิจกรรม ประมาณ 

200 คน 
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4.  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี
หน่วยงานในสังกัด ได้แสดงความจงรักภักดีและเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน 

5.  กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ได้แสดง
ความจงรักภักดีและเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน 

6.  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่โดยมีหน่วยงานในสังกัด ได้แสดงความจงรักภักดีและเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 
200 คน 

ผลลัพธ์ (Outcome)   
เจ้าหน้าที่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 90  ครูและบุลากรในสังกัด จำนวน 110 คน  รวม
ทั้งสิ้น 200 คน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญอ่ืน ๆ ที่เป็นประเพณีอันดีงาม   

ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางกิจกรรมในวันประเพณี

จึงได้กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ข้อเสนอแนะ  
 -  
 
 
ภาพกิจกรรมโครงการ 

งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”   
ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564  

ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

         
 

สืบสานวัฒนธรรมตามประเพณีไทย สพป.ขอนแก่น เขต 5 
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วันที่ 9 เมษายน 2564 

 
 

     
พิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี  2564 
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564                

ณ  หอประชุมอำเภอชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
3  มิถุนายน 2564 

 

     

 
 
 
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม 2564 
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วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง            

12 สิงหาคม 2564 
 

     
6.  โครงการ การบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อองค์กรคุณภาพ 

วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีให้แก่บุคลากร 
2. เพ่ือสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
3. เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 5  มีประสิทธิภาพ   

ผลผลิต (Output)    
1.  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   
2.  ข้าราชการครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ 

ผลลัพธ์ (Outcome)   
1.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  มีการผลิตขยะลดลง โดยเปรียบเทียบ 
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แต่ละเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สามารถดำเนินการตามประเด็นการ

ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ได้ระดับคะแนน 5 คะแนน  

ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีถังขยะเพียงพอ  บริเวณสำนักงานสะอาด

น่าอยู่มากยิ่งข้ึน 
2. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    มีส่วนร่วม

และมีวินัยในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี 
3.  ปริมาณขยะมูลฝอยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่ต้องส่งกำจัด 

ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 5 
4.  ปริมาณขยะประเภทพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 5 ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ 10  

ปัญหาอุปสรรค 

 - 

ข้อเสนอแนะ  
 -  

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ 
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สรุป วิเคราะห์ ปัญหา  ข้อเสนอแนะ   
ตามแผนปฏิบัติการ  กิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียม 
               ทางการศึกษา 

  

1 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
OBEC Content Center  และ VDO 
You Tube ในการจัดการเรียนการ
สอนของครู เพื่อส่งเสริมทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
- การส่งเสริมให้ครู ใช้ และเผยแพร่ 
สื่อดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC 
Content Center ในการจัดการเรียน
การสอน    
- การจัดทำสื่อ VDO ชุดการสอน
ประกอบสื่อและแผนการสอนของครู
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่าน
ระบบออนไลน์และออฟไลน์    

1.  ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำ
ให้สามารถจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูแบบ On-Site             
ได้ จึงต้องดำเนินการอบรมใน
รูปแบบ Online แทน  
2.  ครูบางคนไม่มีพ้ืนฐานใน
ด้านคอมพิวเตอร์หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่
ดำเนินการอบรมจะพบปัญหา
ในการดำเนินงาน จะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ทำให้ไม่สามารถ
จบหลักสูตรการอบรมได้ครบ 
ทุกคน   
 

1.  ในการอบรมครั้งต่อไป 
ควรจัดสรรหาแอพพลิเคชั่น
หรือเทคนิควิธีการต่าง ๆ   
มาเสริมให้ครูมีความรู้ 
ความสามารถ และผลิตหรือ
สร้างสื่อได้สะดวกข้ึน  
2.  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือช่วยเหลือครูที่จะต้องมี
การพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานโดยบูรณาการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ
ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และมี
คุณลักษณะตามที่หลักสูตร
กำหนด  
 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
  - กิจกรรมพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที2่1หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับ
ปฐมวัย 
 - กิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์

1. ไม่มีงบประมาณสนับสนุน
โรงเรียนในสังกัด  ทำให้การ
ขยายผลไปยังศูนย์เครือข่ายทำ
ได้ไม่เต็มพ้ืนที่ 2.ครูผู้สอน
ปฐมวัยบางส่วนไม่มี
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม
ส่งผลให้จัดกิจกรรมได้ไม่เต็มที่                    
3.ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่

1.ควรจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาครูผู้สอนในด้าน
การการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำหรับครูที่ไม่
เคยจัดการเรียนการสอน
ปฐมวัย 
2.ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
ดูแลและเอาใจใส่และนิเทศ  
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

น้อย ประเทศไทย  
 - กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยปีการศึกษา 2563  
 - กิจกรรมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้มอนเตสซอรีและไฮสโคป 

เข้าใจวิธีการจัดประสบการณ์ 
จึงให้การสนับสนุนไม่เต็มที่ 

กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามควรดำเนินการตลอด
ปีการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และวิชาการ 
  - การจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์
เครือข่าย 
  - การจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  - ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่
เหรียญทองระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - การเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  - งานเกียรติยศเราสร้างเองได้ 

- - 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  - กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนจัดการเรียน
รวม 
  - กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรวม 
  - กิจกรรมจัดซื้อสื่อสำหรับโรงเรียน
จัดการเรียนรวม 
  - นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ

- - 
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ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพจัดการ
เรียนรวม 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 

  

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมพลิกโฉมการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  

- - 

6 โครงการนิเทศถึงใจ 
 - จุดเน้นคุณภาพการศึกษา 
  - ห้องเรียนคุณภาพ 
  - ครูดีวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
  - นิเทศแบบมีส่วนร่วม (ก.ต.ป.น.)  
  - เครือข่ายนิเทศ 

- เนื่องจากกิจกรรมนิเทศถึงใจอยู่
ในภายใต ้สถานการณ ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19)  การออก
น ิเทศโรงเร ียนอาจไม ่ครบทุก
โรงเรียน เพราะบางโรงเรียนได้
จ ั ดการ เร ี ยนการสอนแบบ
ออนไลน์ ออนไซต์ อาจไม่คบถ้วน
ทุกโรงเรียน 
 

- 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออก- 
เขียนได้ 

- เนื่องจากกิจกรรมการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย
มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการมาก   
แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
เพ ี ย งพอจ ึ ง ไม ่ ส ามาร ถจั ด
กิจกรรมให้ครอบคลุมได ้

- สพฐ.ควรจัดสรร
งบประมาณในการดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่ม
มากขึ้น 
 

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษสู่ผู้เรียนให้เกิดทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21(3R 8 C) 

1.  สัญญาณของระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรในบาง
ช่วงเวลา 
2.  ระยะเวลาและเงื่อนไขใน
การจัดอบรม 

1.  เพ่ิมระยะเวลาในการ
อบรมให้มากข้ึน 
2.  วิทยากรควรจัดทำคลิป
จากสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย
มากขึ้น 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 
  - ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 
O-NET , NT , RT ปีการศึกษา 2564      

1.  ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19)  ทำให้
การดำเนินกิจกรรมตาม
รายละเอียดโครงการไม่เต็มที่ 

1.  หน่วยงาน สพฐ. ต้น
สังกัด จะต้องมีแนว
ดำเนินการที่ชัดเจนในการ
ยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ               



80 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  - การพัฒนาเจ้าหน้าที่นายทะเบียน
ในการใช้โปรแกรม School MIS   
  - การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิด
เร็ว/จินตคณิต เพ่ือนำสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมบางกิจกรรมและ
ลักษณะการดำเนินการ แต่ยังมี
ความสอดคล้องกับกิจกรรมตาม
แนวดำเนินการของโครงการ 
2.  ระยะเวลาในการดำเนินการ
มีจำกัด ด้วยปัญหาเรื่องการเปิด
ภาคเรียน ครูผู้สอนไม่ได้มา
ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา
ได้เต็มที่ ทำให้การดำเนิน
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการ
ได้เต็มที่ 

ปีการศึกษา 2564                 
เพ่ือสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะสามารถ
ดำเนินการได้อย่างชัดเจน 
และครอบคลุมตามประเด็น
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ี สพฐ.ได้กำหนด 
2.  งบประมาณในการ
ดำเนินการกิจกรรมของ
โครงการ ยังไม่สามารถใช้ได้
ครอบคลุมกับกิจกรรมการ
ดำเนินการของโครงการ 

10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  - การสอน Active Learning กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3   
  - การจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ป. 6   
  - การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อ
สร้างทักษะวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน   
  - การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้น
เป็นตอน ม. 1-3  
  - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับ
ประถมศึกษา  

- ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการตามโครงการที่
วางแผนไว้ ทำให้ปรับกิจกรรม
การดำเนินโครงการเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

-  ควรม ีการวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรมของโครงการ
ให้เข้ากับสถานการณ์ 
 

11 โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ PISA  

- - 

12 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือ
รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ผ่าน
กิจกรรม To be number one และ
กิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2564 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)                     
ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมตัว

เพ่ิมกิจกรรมประกวด To 
Be Number One Cover 
Dance ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้
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กันได้ จึงต้องปรับการกิจกรรม
เป็นรูปแบบออนไลน์ 
 

นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองอีกหนึ่งช่องทาง 

13 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และ
พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
(ศรร.) 
 

- - 

14 โครงการการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
  - จัดทำคู่มือระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
  - จัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ 
  - นิเทศ  ติดตาม 
  - สังเคราะห์ SAR ระดับเขตพ้ืนที่ 
  - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน/
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1. ในการจัดอบรมอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่
สามารถจัดอบรมได้ตามจานวน
ที่กาหนด  
2. การนิเทศติดตามใช้ระบบ
การนิเทศออนไลน์ไม่สามารถลง
พ้ืนที่ได้ทาให้ข้อมูลที่ได้ไม่
สมบูรณ์ ชัดเจน  
 

- 

15 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 
   - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
   - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วย
กระบวนการ PLC 
 

- - 
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กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  

16 โครงการประชุมชี้แจงการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตาม
หลักเกณฑ์ ว 21/2560  

- - 

17 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ 
  - กิจกรรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 
  - กิจกรรมประเมินครูผู้ช่วย 

1. ระยะในการอบรมน้อย
เนื้อหามากวิทยากรจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่           
2.ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินการ
อบรมครูผู้ช่วยจาก สพฐ. 

1.  ควรจัดที่พักให้สำหรับผู้
เข้ารับการอบรมเพ่ือความ
สะดวกในการเดินทาง           
2. เพ่ิมระยะเวลาในการ
อบรม 

18 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - การจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการ 
  - การประเมิน ประกวดผลงาน
ข้าราชการครู 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ทำให้การดำเนินงาน
ตามโครงการไม่เอ้ืออำนวย
เท่าท่ีควรเพราะต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  
อย่างเคร่งครัด 

ควรให้มีการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกำลังใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ในวิชาชีพของตนเอง  
 

19 โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา 
  - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
  - ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย 
  - ประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ. 

- เนื่องจากสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -
19) จึงมีการจัดประชุมผ่าน
ระบบ VDO Conference    
ซึ่งทำให้ระบบเน็ต ระบบเสียง 
บางพ้ืนที่ขัดข้องในการรับฟังที่
ไม่ชัดเจน 

- 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   
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20 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณในการดำเนินการ
มาช่วงปลายปีงบประมาณ ไม่
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

ผู้รับผิดชอบควรดำเนินการ
วางแผนการดำเน ินการ
ล่วงหน้า 

 
21 โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม 

จริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
 - สร้างเครือข่ายบุคลากรเพ่ือเป็น
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และ
คณะกรรมการสวบสวนวินัย   
 - กิจกรรมอบรมการพัฒนาวินัยและ
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- - 

22 โครงการคลินิกเพ่ิมศักยภาพองค์
ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุ 
สถานศึกษา  
  - กิจกรรมให้คำปรึกษา แนะนำ แก่
สถานศึกษา 
  - ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

1.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) ทำให้การติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลที่หน่วย
รับตรวจ(โรงเรียน) ได้แค่รอบ
แรกระยะเวลา 6 เดือน(ตุลาคม-
มีนาคม 2564)เท่านั้น ส่วนรอบ
ท ี ่ ส อ ง ( เ ม ษ า ย น ถ ึ ง เ ด ื อ น
กันยายน 2564) ผู ้ตรวจสอบ
ภายในไม่สามารถออกตรวจได้ 
จ ึงให้หน่วยรับตรวจ   จ ัดส่ง
เอกสารหล ักฐาน ท ี ่ หน ่ วย
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น  เ พ่ื อ
ตรวจสอบ ประ เม ิ นผลแต่
เอกสารบางส่วนไม่สมบูรณ์จึง
ให้เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานต้อง
นำส่งหลายรอบ และเจ้าหน้าที่
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบต ้องก ักต ัวตาม

1.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
บ ร ิ ห า ร ง บ ป ร ะม า ณ  มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น เห็นควรให้ 
บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
2.หน่วยตรวจสอบภายใน 
ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ที่
การศ ึกษาประถมศ ึ กษา
ขอนแก่น เขต 5 เห็นว่า 
หน่วยรับตรวจคือโรงเรียน
บ้านหว้า ที่ได้ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
ปีงบประมาณ 2564  ได้ผล
การประเมินคะแนนเต็ม
(ร้อยละ 100)  ควรได้รับ
เกียรติบัตรจาก สพฐ. เพื่อ
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มาตรการฯ จึงเกิดความล่าช้า
ในการนำส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ือตรวจสอบประเมินผล 
2.ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วย
รับตรวจ(โรงเรียน)บางแห่งมี
การเปล ี ่ ยนแปลงผ ู ้บร ิหาร 
เจ ้าหน ้าที่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานด ้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ เนื่องจาก
การย ้ า ย  เ กษ ี ยณ  ลาออก 
ระหว่างปีงบประมาณ จึงทำให้
ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ง านข าดความ
ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติรายใหม่ยังไม่
เข ้าใจแนวปฏ ิบ ัต ิท ี ่ถ ูกต ้อง 
ปฏิบัต ิต ่อๆ กันมา โดยไม่ได้
ศ ึกษา ระเบียบ  แนวปฏิบัติ 
ถูกต้อง  คู่มือใหม่ๆเพ่ือให้เข้าใจ
ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

เป็นขวัญและกำลังใจสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุ 

23 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง 
  - กิจกรรมส่งเสริมผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
คุณธรรม 
  - กิจกรรมองค์กรแห่งคุณธรรม
ต้นแบบสื่อสารด้วยหัวใจ 
  - กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
  - กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

1.  สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ท ำ ให ้ ไ ม่
สามารถเดินทางไปนิเทศติดตาม
โรงเรียนที ่ขอยกระดับ 3 ดาว 
ในระดับเขตตรวจราชการ จึงใช้
การว ิ เคราะห ์ เ อกสารและ
สอบถามเพิ ่มเต ิมผ ่านระบบ
ทางไกล 
2.  สถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอนไม่เต็มที่และไม่ต่อเนื่อง 

 

- 
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24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ทางไกลการผลิตสื่อดิจิทัลและการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษา 
  -  การประกวดสื่อดิจิทัล  
  -  ศูนย์ผลิตสื่อดิจิทัล  
  - การศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ
คณะทำงานฯ 
  -  อบรมนักเรียน ม.ต้น และครู  
  - การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ 
  - การติดตาม บำรุงสื่อ DLTV 

1) งบประมาณมีจำกัด ในการ
จัดทำภาพยนตร์สั้น 
2) ขาดอุปกรณ์ในการถ่ายทำ
ภาพยนตร์สั้น 
 3) การรวมตัวของคณะทำงาน
แต่ละครั้งเวลาไม่ตรงกัน เพราะ
ต้องของความร่วมมือกับ
ครูผู้สอน ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

- ควรมีการวางแผน ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 

25 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- - 

26 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
และวันสำคัญ 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) บางกิจกรรมในวัน
ประเพณีจึงได้กำหนดผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

- - 

27 โครงการพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ 
สิ่งแวดล้อม ( Green Office) 

- - 

28 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
เพ่ือองค์กรคุณภาพ 

- - 
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ส่วนที่ 5   
ทิศทางการพัฒนา 

 

ความเชื่อมโยงนโยบายและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับแผนปฏิบัติการ            
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

การแปลงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปสู่การปฏิบัติเป็นการสร้างความเข้าใจ 
และสร้างความร่วมมือกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำ แนวคิด เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนาของแผนปฏิบัติการ ไปสู่โครงการในระดับปฏิบัติ กระบวนการแปลงแผนปฏิบัติการ  เป็นการแปลง
เป้าประสงค์ และทิศทางการพัฒนาสู่เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา   เพื่อเป็นกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติ
การพัฒนาในโรงเรียน โดยให้ความสำคัญกับการเชื่ อมโยงแผนของสำนักงานเขตพื ้นที ่ ลงสู ่โรงเรียน                 
มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน  รวบรวมปัญหาและความต้องการของชุมชน  โรงเรียน  จากนั้นสำนักงานเขตพื้นที่มีหน้าที่
ว ิเคราะห์แผน จัดลำดับความสำคัญปัญหาและความต้องการ  เชื ่อมโยงแผนปฏิบัติการ ลงสู ่โรงเรียน              
ให้เชื ่อมโยงกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   และแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 – 2565    ที่
มุ่งพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่  วิถีคุณภาพ”  ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อ              
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

 

2. ด้านโอกาส 
2.1  สนับสนุน  ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน  มีพัฒนาการที่ดี  ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์  สังคม และสติปัญญา  ให้สมกับวัย 

2.2  ดำเนินการ  ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน  วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ  และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 



90 
 

2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู ้ด ้อยโอกาสให้ได้ร ับโอกาสทางการศึกษาที ่มีคุณภาพ             
มีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ด้านคุณภาพ 
3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น            

ของโลกในศตวรรษท่ี 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์  การคิดชั้นสูง  
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่
ละระดับ  จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4.  ด้านประสิทธิภาพ 
4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

4.3  บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 3  น้อยกว่า  20  คน  ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 

4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ  และใน
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5  สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.6  เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  มีสาระสำคัญภาพรวม  ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์            
และกลยุทธ์ของหน่วยงาน  4  เรื่อง  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน ์
“ภายในปี 2566  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นองค์กร ชั้น

นำระดับภูมิภาค ด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมาย ภายใต้แนวทางศาสตร์
พระราชา” 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง        

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  

ได้รับความปลอดภัย จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 

และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 (3R&8C) 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา 

และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
7.  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
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เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึด

มั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย จาก
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

4. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล        
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ      
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์หน่วยงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
2. นายสุระพล สอนเสนา รองผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
3. นายสุขสันต์ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
4. นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 
 
ผู้จัดทำ 
1. นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นายปราโมทย ์โสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
3. นางสาวสุวรรณา อุตเมืองเพีย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นางสาวจินตนา ศรีหาคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นางสาวประณิธิ พลสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6. นางสาวนวพร เอกตะค ุนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7. นายอนวัช จิตรักษ ์เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 


