
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
คำนำ 

 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดทำเอกสารร่างแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  และหน่วยงานในสังกัดใช้เป็น
กรอบการดำเนินงานบริหารการศึกษาในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสำคัญเก่ียวกับวิสัยทัศน์   
พันธกิจ  เป้าหมาย การให้บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์  ผลผลิต โครงการ กิจกรรม  โดยสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล  เป้าหมายเชิงนโยบาย  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  วิธีดำเนินการที่ปรากฏในแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  และเป้าหมายการให้บริการยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี  พ.ศ. 2565  ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  กลยุทธ์  จุดเน้น  กระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบวงเงิน 
ที่ได้รับจัดสรร  งบดำเนินงานปกติ  งบพัฒนาการศึกษา  และงบจากหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการสนับสนุน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  และใช้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายทุกระดับ 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติ  คณะกรรมการ  
หนว่ยงานผู้ที่เก่ียวข้อง  ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  
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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 
 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2546   ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2553  ซ่ึงกำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  มีภารกิจ ในการกำกับ ดูแล ประสาน 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค  
เท่าเทียม มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมนำไปสู่การ เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการแข่งขัน 
ของประเทศ โดยมีทศิทางการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามดัชนีตัวชี้วัดที่กำหนด มีสภาพทั่วไป ดังนี้ 

 

สถานที่ตั้ง 
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4   ตั้งอยู่ที ่เลขที ่86 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ    
ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40310 โทรศัพท์ 0-4344-1827 โทรสาร 0-4344-1913 
และเว็บไซต์  http://www.kkn4.obec.go.th 
 
เขตพื้นทีบ่ริการ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ 

 

อำเภอ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

น้ำพอง 828.7 12 149 6 8 
กระนวน 322.017 9 98 4 6 
อุบลรัตน์ 487 6 68 3 4 

เขาสวนกวาง 329.9 5 56 2 4 
ซำสูง 116.7 5 35 1 4 

รวม 2,084.317 37 425 16 26 

http://www.kkn4.obec.go.th/
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ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย                                        
 
 

ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
 

อำเภอ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
น้ำพอง 37,076 37,122 74,198  
กระนวน 34,236 34,437 68,673  
อุบลรัตน์ 20,449 20,260 40,709  

เขาสวนกวาง 10,760 10,747 21,507  
ซำสูง 9,098 9,321 18,419  

รวม 111,619 111,887 223,506  
 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
แผนที่แสดงท่ีตั้งสถานศึกษาสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 

 
 
การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  
กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
                 (1) กลุ่มอำนวยการ 
                 (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
                 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
                (10) กลุ่มกฏหมายและคดี 
 
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  
ดังต่อไปนี้ 
                 (1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
                 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
                 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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      (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
 
               (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
               (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

โครงสร้างการบริหาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
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ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564 

ข้อมูลนักเรียน/ ห้องเรียน 
ที ่ ข้อมูลนักเรียน จำนวนคน จำนวนห้องเรียน 
1 อนุบาล 1 475 67 
2 อนุบาล 2 1,663 171 
3 อนุบาล 3 1,864 177 
4 ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 14,308 1,153 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 2,089 144 

รวมทั้งสิ้น 20,399 1,712 
 
จำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ 

ที ่ อำเภอ จำนวน 
โรงเรียน นักเรียน 

1 น้ำพอง 65 7,104 
2 อุบลรัตน์ 27 3,861 
3 กระนวน 36 4,946 
4 เขาสวนกวาง 33 3,049 
5 ซำสูง 14 1,439 

 175 20,399 
 
ข้อมูลขนาดโรงเรียน 

ที ่ ขนาดโรงเรียน  (คน) จำนวนโรงเรียน 
1 ขนาดที่ 1               (1-120 )   120 
2 ขนาดที่ 2               (121-200 )    31 
3 ขนาดที่ 3               (201-300)     16 
4 ขนาดที่ 4               (301- 499)    5 
5 ขนาดที่ 5               (500-1,499) 3 
6 ขนาดที่ 6               (1,500-2499) 0 

รวมทั้งสิ้น 175 
 
จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด 

ที ่ ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 
1 ขนาดเล็ก                      1-120  คน 120 
2 ขนาดกลาง                   121-600 คน 53 
3 ขนาดใหญ่                    601-1,500 คน 2 
4 ขนาดใหญ่พิเศษ              1,500 คนขึ้นไป 0 

รวมทั้งสิ้น 175 
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บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
 

ที ่ รายการ จำนวนคน 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 16 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค (2) 39 
5 ลูกจ้างประจำ 2 
6 ลูกจ้างชัว่คราว 7 

รวมทั้งสิ้น 68 
 
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
    จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 - 2564 
          จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  ปีการศกึษา   
2561 – 2564  จำแนกตามระดับ 

ระดับ ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

ระดับก่อนประถมศึกษา     
      ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 371 378 446 475 
      ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 1,927 1,772 1,683 1,663 
      ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 2,238 2,020 1,910 1,864 
รวมก่อนประถมศึกษา 4,536 4,170 4,039 4,002 
ระดับประถมศึกษา     
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 2,444 2,488 2,339 2,164 
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 2,251 2,438 2,483 2,343 
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 2,422 2,230 2,495 2,521 
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 2,297 2,423 2,249 2,528 
      ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,390 2,300 2,461 2,266 
      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 2,502 2,381 2,292 2,486 
รวมระดับประถมศึกษา 14,306 14,260 14,319 14,308 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 730 720 715 679 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 732 718 48 677 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 686 706 689 664 
รวมระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 2,148 2,144 2,100 2,020 
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ระดับ ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 21 13 28 31 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 25 17 13 24 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 34 21 16 14 
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 80 51 57 69 
รวมทั้งสิ้น 21,070 20,625 20,515 20,399 

         
           ที่มา  :  ข้อมูล  25  มิถุนายน  2561 – 2564     
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      จำนวนข้าราชการครู / ครูอัตราจ้าง  จำแนกตามสายงาน 

กลุ่ม จำนวน หมายเหตุ 
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน 172  
2. ครู ค.ศ.3 753  
3. ครู ค.ศ.2 161  
4. ครู ค.ศ.1 257  
5. ครูผู้ช่วย 152  

รวม 1,495  
 

      ด้านคุณภาพนักเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT)   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

กลุ่มสาระ ร้อยละ ผลต่าง 
(2563-2564) 2563 2564 

ความสามารถด้านภาษา (ภาษาไทย) 50.03 62.60 +12.57 
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (คณิตศาสตร์) 42.73 57.13 +14.40 

รวม 44.57 46.38 +1.81 
  
        การจัดการศกึษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2564  เปรียบเทียบกบัปีการศึกษา 2563 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) รวมความสามารถ 2 ด้าน  
มีผลการประเมินเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน +13.49  ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี ้ ความสามารถดา้นภาษาเพ่ิมข้ึน +12.57 
และความสามารถด้านการคิดคำนวณลดลง +14.40  
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     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น  ป.6  คะแนนทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 +เพิ่ม  -ลด (2563-2562) 
ภาษาไทย 53.88 48.10 -6.67 

ภาษาอังกฤษ 35.39 32.41 -2.98 
คณิตศาสตร ์ 26.54 33.84 +7.20 
วิทยาศาสตร์ 35.96 32.33 -3.63 
เฉลี่ยร้อยละ 38.92 36.40 -1.52 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพผู้เรียน (O - NET) ในระดับ                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2564 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563  พบว่า ผลการทดสอบจำแนก 
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 3 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลดลง -6.67 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ลดลง -2.98 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้น  +7.20 ส่วนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลดลง -3.63 และในภาพรวมผลการทดสอบทุกกลุม่สาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยลดลง 
ร้อยละ -1.52 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้น ม.3   คะแนนทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
2563 2564 +เพิ่ม –ลด (2563-2564) 

ภาษาไทย 49.08 44.66 -4.42 
ภาษาอังกฤษ 28.64 26.18 -1.47 
คณติศาสตร ์ 20.91 20.84 -0.17 
วิทยาศาสตร์ 28.36 28.55 +1.19 

เฉลี่ย 31.25 30.03 -1.22 
            
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพผู้เรียน (O - NET) ในระดับ   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา  2564 เปรียบเทียบกบัปีการศึกษา 2563  พบว่า ผลการทดสอบ 
จำแนกรายกลุม่สาระการเรียนรู้ลดลงทุกกลุ่มสาระ คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลดลง -4.42 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ลดลง -1.47  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ลดลง -0.17  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ลดลง +1.19  และในภาพรวมผลการทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยลดลง  
ร้อยละ -1.22 
 

ด้านขยายโอกาสทางการศึกษา 
   ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในปีการศึกษา  2564  
ร้อยละ 100   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 100 
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ 96.94  
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ด้านคุณภาพโรงเรียน 
   โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายในร้อยละ 100 
  โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยร้อยละ100 
 

ด้านคุณภาพคร ู
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 ส่งผลให้จัดการเรียนการสอนดีขึ้น  รอ้ยละ  85  เหมือนเดิม  ร้อยละ 10  และลดลง  ร้อยละ  5    
 ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู  โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก  ร้อยละ  80  ระดับปานกลางร้อยละ  20 
 ส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  โดยส่งผลในระดับมาก  ร้อยละ  75  ส่งผลในระดับปานกลาง
ร้อยละ 20   และส่งผลในระดับน้อย  ร้อยละ  5 
 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 ปีการศึกษา  2564  
มีแนวโน้มผลการพัฒนาการศึกษาลดลง   ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามีปัญหาและอุปสรรค   ดังนี ้
 โรงเรียนในสังกัด มี  175  แห่ง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  121  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 69.14 ของโรงเรียนทั้งหมด  
โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนหลายประการ  เช่น  งบประมาณไม่เพียงพอ  
ครูไม่ครบชั้น  ครูยังขาดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก  ซ่ึงเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่บรรลุเป้าหมาย โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีจำนวน 45 แห่ง   ขาดแคลนครูใน
วิชาเอก/สาขาทีจ่ำเป็นโดยเฉพาะกลุ่มสาระหลัก  เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมยังไม่เป็นทีน่่าพอใจและยัง
ไม่บรรลุเป้าหมาย โรงเรียนบางส่วนยังขาดแคลนอาคารเรียน  อาคารประกอบการ  เนื่องจากเก่าและชำรุด 
ทรุดโทรมก่อสร้างมานาน  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการวิจัยการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  และขยายผลสู่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดให้ทั่วถึงควรมีนโยบายด้านการส่งเสริม  
สนับสนุน  สร้างนวัตกรรม  จดัทำการวิจัยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนให้สูงขึน้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
โดยเฉพาะควรทำการวิจัยเพื่อเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.3  อ่านออกเขยีนได้ทุกคน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมินสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
ควรมีการจัดอบรมสัมมนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มาตรฐาน 
และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา  และบูรณาการสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยมีการดำเนินการ 
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อย่างจริงจังและต่อเนื่องควรมีมาตรการจูงใจในการส่งเสริม  สนับสนุนผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
ระดับสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติราชการให้เกิด
ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นครูมืออาชีพ  เป็นครูสอนดีใช้นวัตกรรม 
ในการจัดการเรยีนรู้  และเป็นแบบอย่างที่ดีของครูดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่เด็ก  เยาวชนและสังคม 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
                  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏริูปประเทศด้าน
การศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษยท์ี่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองทีรู่้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ       
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ดังนี้ 
ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพบิตัิและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2.  ด้านโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เขา้เรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
      2.2  ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทีมี่ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      2.3  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษารวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขัน้พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
            2.4  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ 
ดำเนินชีวิตมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยต์ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 3.  ด้านคุณภาพ 
      3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรยีนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก         
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
      3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิขัน้สูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
     3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ที่เน้นการพัฒนา
สมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
    3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล    
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4.  ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน     
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
น้อยกว่า 20 คน ใหไ้ด้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะ
พิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม 
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    4.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา 
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ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิน่ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ 
โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมคีวามสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 ได้นำนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ  ดังนี้ 
กระบวนการ “5 QUALITY MODEL”  โดยเน้นคุณภาพ  5 ด้าน  ดังนี้ 
   1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
                2.  ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                3.  ด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
                4.  ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
                5.  ด้านคุณภาพสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จงึได้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

วิถีใหม่ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลการทางการศึกษา  
                     “วิถีคุณภาพและมาตรฐาน” 
 

 พฤติกรรมใหม่ของครูและบุคลการทางการศึกษา  
          1.  ครูรักเด็ก เด็กรักครู 

2.  ครูสอนเต็มที ่เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มใจ 
3.  ดูแลครูให้ดีทีสุ่ด 

 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรทันสมัย ใส่ใจคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  ด้วยหัวใจบริการ ทำงาน

อย่างมีความสุข 
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พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที ่21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำและความปลอดภัย ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ อย่างมีความสุข 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 

Technology) เพ่ือพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่ การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ 
       2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้มีทักษะ มีสมรรถนะ 
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลก (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
      4. ผู้เรียนทุกคนและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันมีคุณภาพ  และมีความปลอดภัย 
      5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถ  
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีความสุข 
      6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals : SDGs)  และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



15 

 
      7. สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 และสถานศึกษาใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล สร้างสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตามประเมินผล มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
       
วัฒนธรรมองค์กร   

Best 
B = Board  : ทุกคนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการทำงาน 
E = Efficiency  : มีประสิทธภิาพในการทำงาน 
S = Service Mind : จิตบริการ เปี่ยมไปด้วยความสุข 
T = Transparency : ความโปร่งใส และปลอดภัยในการทำงาน 

ค่านิยม 
“ไหว้สวย  ยิ้มงาม  ถามไถ่   ใส่ใจบริการ  สานสามัคคี” 

 
กลยุทธ์ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนา 
การศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่6  เพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ                     

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
     เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มทีัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคณุธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม   โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
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        1.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กำหนด 
  1.2 สถานศึกษา  
                                 (1)  พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามที่กำหนด 
                                 (2)  จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ มีคณุธรรม อัตลักษณ์ มจีิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
    เป็นมาตรการในการพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรการที่กำหนด 
  2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกบัภัยคุกคามที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับ 

คำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทนัการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
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      1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ในการดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเปน็เลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัด
ของผู้เรียน 
      1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี  
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอสิระในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
      1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 
            1.5  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
2. สถานศึกษา  

2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดย
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขัน้ตอน
หรือบันได 5 ขัน้ (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริม
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของ
ผู้เรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ 



18 

 
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
  เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
  1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

(1) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการ 
การเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
  1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
 2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
  2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
   เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้าน
ดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    (1)  จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    (2)  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    (3)  สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่
กำหนด 
    (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์
ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
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    (5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศกึษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล
การดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2.1.2 สถานศึกษา 
    (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
    (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน 
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
    (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค 
ภยั ไข้ เจ็บ 
    (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแกผู่้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 
    (7)  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
   ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
      2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
การศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้
มีคุณลักษณะ   
  - เป็นไปตามหลักสูตร  
  - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  - มีทกัษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
  - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
  - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
    (2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
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ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน 
ทุกระดับชั้น 
    (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
    (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
    (5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รบัประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
    (6) กำกบั ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

2.2.2  สถานศึกษา 
   (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
  - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
  - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
  - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผน
ชวีิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
   (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
มีสขุภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
   (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
   (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
   (7)ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
   (8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มี
ทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความ
ยืดหยุ่นทางดา้นความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหวุัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
 - เป็นไปตามหลักสูตร  
 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ   
 - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      
   (2)  ประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
   (3)   ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
เพ่ือการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ 
ที่ด ีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   (6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
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2.3.2 สถานศึกษา    

   (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
   (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) 
   (3)  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ 
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
  - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
  - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
  - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (4)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้
ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
   (5)  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  
   (6)  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
    เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
โดยแนวทางการดำเนินการ 
     (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับเด็ก
พิการและเดก็ด้อยโอกาส 
     (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร 
และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท 
และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
     (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI)  
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   (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ 
     (5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
     (6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลังครูและบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับ
ภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
     (7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
     (8)สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้อง 
กับความต้องการจำเป็นพเิศษ 
     (9) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา 

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ 
ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based 
Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
   (2) พัฒนารปูแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดจิิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

3.2 สถานศึกษา 
   (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
   (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล 
 4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้าง
ครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
  การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูทีมี่ 
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์
ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
   (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตร
ให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
   (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ที่มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
   (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 

4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จะต้องดำเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนา
ให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน 
ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ 
แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  
มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นใน 
การพัฒนาตนเอง(Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มหีลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยง 
กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา  
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หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาด
แคลน 

(4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับ 
การพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ 
ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

(6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน 
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

(8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ 
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(9) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้าง 
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
                    (11) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     (12) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มี 
ความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา 
ตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training 
                     (14) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพ 
และประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษา
ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
                      (15)  สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมลูครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
   1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 



26 

 
   2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง  
เป็นต้น 
   3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
   4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 
   5)  พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
              ทางการศึกษา 

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  1.2 สถานศึกษา 
                     (1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผน 

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับ

พ้ืนที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศกึษา และมัธยมศึกษา 
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี)  

เพ่ือในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
(2) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง 

บริการการเรียนรู้ได้อย่างทัว่ถึงครบถ้วน 
(3) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร 

จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียน 

อย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 



27 

 
                                   (5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล  
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม บริบท
ของพื้นที ่ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น  
1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 
เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ 

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ  
ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้น
สถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ 
 เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเขา้ถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตร่ะดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการ
จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุน
ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณ 
การศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัด 

(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  
เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 
 



28 

 
            (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุน
กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศกึษาให้มีประสิทธิภาพและ
มีความโปร่งใส 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 
ของผู้เรียนโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  (1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมทีม่ีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และ 
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 
ให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับ 
ผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และ 
พัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพือ่พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน 
ทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                          

1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นกับ

สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบ
การเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission 
/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
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6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิตและ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน  
8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือดำเนินการต่อยอดขยายความรู้

และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศกึษาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซ้ือ     ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณเ์บอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV สง่เสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
การเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  
การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green city 
ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม 
การผลิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม 
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัยซน
ลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด 
สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์
และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา                 

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
    เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็น
รายด้านหรือทุกด้านได้ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  (1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และ
โครงสร้างการกำกับดแูลของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าทีแ่ละอำนาจ องค์ประกอบ จำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของ
สถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละ
พ้ืนที่ 
  (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหา
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อ
มิให้งานดังกล่าวเป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจดั
การศึกษา 
  (5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (6) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหาร
จดัการทีห่ลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (7) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนใน
ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (9) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
รูปแบบการระบบบริหารจดัการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (10) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ 
และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
   (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
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ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา 
อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
  (12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่
สง่เสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็น
หนว่ยงานที่ทนัสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย  
มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบรหิารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based  
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ 
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี 

ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 
 เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว 
โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรร 
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งบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ 
สถานศึกษาโดยตรง  

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลด 
ความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ 
ธนาคาร 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตามสมรรถนะ และความถนดั และสามารถวิเคราะห์เป็นขอ้มูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ 
ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชื่องโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน 
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน 
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
                  (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอก
สังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจนย์ืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม
ดิจิทลัต่าง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ 
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง  
และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
             (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  
( ร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ 1  
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง
ของมนุษย์ 
และของชาติ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
5. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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6. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

100 

กลยุทธ์ที่ 2  
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

7.จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
8.ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และดา้นการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
9.ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

100 
 

100 
 

100 

กลยุทธ์ที่ 3 
สง่เสริมการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
 

10. ผู้เรียนทุกระดบัมีสมรรถนะสำคญัตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
11. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ 
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ทีก่ำหนด 
12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  
13. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความ
ถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได้ 
14. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
15. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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กลยุทธ์ที่ 4 
เพ่ิมโอกาสในการ
เข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 

16. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการ
เรียนรู้ 
17. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
18. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกจิ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็น
พิเศษสำหรับผู้พิการ 
19. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
20. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทลั 
(Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
21. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
22. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
23. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
24. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 
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100 
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100 
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กลยุทธ์ที่ 5 
ส่งเสริมการจัด
การศกึษาเพ่ือพัฒนา

25. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
ที่ถูกต้องและสร้างจติสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การ

100 
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คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 
 

ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
26. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์
และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
27. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
28. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่ง
เรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
29. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต ์ในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน
ในสถานศึกษาและที่บา้น และข้อมูลของ Carbon Footprint 
ในรูปแบบ QR CODE  
และ Paper less  
30. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
31. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนัและชุมชนได้ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
32. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
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กลยุทธ์ที่ 6 
เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัด
การศึกษามีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 

33. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
34. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา และสำนักงาน
ส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย 
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนบัสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุก
ตำบล 
35. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงาน
ส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้ง
ระบบ 
36. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
37. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
38. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
39. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Big 
Data Technology) 
40. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงาน
ส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
41. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
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ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 



39 

 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4   กำหนดนโยบาย  พันธกจิ  กลยุทธ์  จุดเน้น  
โครงการ  งบประมาณ  บทบาท  วิธีการและผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ   ดังนี้ 
 

1 งบประจำ จำนวน 3,000,000.- บาท 
2 งบพัฒนาการศึกษา จำนวน 1,000,000.- บาท 
3 งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,000,000.- บาท 
4 งบจากหน่วยงานอื่น (สทศ.) จำนวน 403,826.- บาท 
5 งบจัดสรรจาก สพฐ.(รอรับการจดัสรรงบประมาณ) จำนวน 9,508,566.-   บาท 

รวมทั้งสิ้น 14,912,392.- บาท 
 

งบประจำ จำนวน       3,000,000.- บาท 
ที่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
1 ค่าทำการอาหารนอกเวลา 0  
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 300,000.-  
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000.-  
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.-  
5 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 50,000.-  
6 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 6,000.-  
7 ค่าวัสดุสำนักงาน 200,000.-  
8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000.-  
9 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 50,000.-  
10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50,000.-  
11 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตามฯ (ก.ต.ป.น.) 20,000.-  
12 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 4 436,400.-  
13 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 837,600.-  

รวม 2,400,000.-  
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ค่าสาธารณูปโภค 600,000.-  

ค่าไฟฟา้   
ค่าน้ำประปา   
ค่าโทรศัพท ์   
ค่าไปรษณยี ์   

รวม 600,000.-  
รวมทั้งสิ้น 3,000,000.-  

 
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา   (โครงการ)          
แยกเป็น – สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  1,000,000.-  บาท 
   - งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   1,000,000.-  บาท 
 - งบจากหน่วยงานอื่น (สทศ.)         403,826.-  บาท 

- งบจัดสรรจาก สพฐ. (รอรับการจัดสรรงบประมาณ)  9,508,566.-  บาท 
 

ที ่ โครงการ จำนวนเงิน กลุ่มที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 นิเทศบูรณาการโดยใช้พืน้ที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 
50,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

2 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 250,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 1,100,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ อบจ.ขก. 

1,000,000.- 
สพป.ขก.4 

100,000.- 
4 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมนิผลและ

นเิทศการศึกษา (ก.คต.ป.น.) 
177,840.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

5 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 29,150.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ขก. 4 
6 ส่งเสริมโรงเรียนนำร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(School as Learning Community)  เพื่อพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

123,600.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

7 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 199,350.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 
8 การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน  

O-NET ปีการศึกษา 2565 
403,826.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สทศ. 

9 นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ คนเก่ง คนดี ที่
ปฏิบัติหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ  

50,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

10 การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ 15,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ จำนวนเงิน กลุ่มที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
สถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

11 การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

30,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

12 นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คำนวณ (Computing Science) 

10,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

13 นิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และ
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจำปงีบประมาณ 
2565 

17,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

14 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับ
ประถมศึกษาปีงบประมาณ 2565 

33,760.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

15 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

221,600.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

16 เสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 
2565 

250,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

17 การขับเคลื่อนสนบัสนนุสง่เสริมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

100,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

18 โรงเรียนวิถีพุทธ 20,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 
19 บริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชัน้เรียน 

(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) 

100,000.- กลุ่มนเิทศติดตามฯ สพฐ. 

20 พัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

2,603,490.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

21 ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

83,400.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

22 พัฒนาครูการศึกษาพิเศษ/เรียนรวม สู่การวิจัย 
ในชั้นเรียน 

85,200.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

23 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 50,000.- กลุ่มนเิทศติดตามฯ สพฐ. 
24 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 

PISA 2022 
 

44,150.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 
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ที ่ โครงการ จำนวนเงิน กลุ่มที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
25 การวัดและประเมนิผลในสถานศึกษาด้วยโปรแกรม 

School MIS GPAX OBEC  
30,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

26 การสร้างคลังข้อสอบมาตรฐาน และบริการข้อสอบ
ออนไลน์ ด้วยข้อสอบการประเมินความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

30,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

27 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 48,000.- กลุ่มนเิทศติดตามฯ สพฐ. 
28 นิเทศ ติดตามการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 74,800.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 
29 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21   
750,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ขก. 4 

30 ประเมินพัฒนาการนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

20,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

31 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รอรับการ
จัดสรร 

งบประมาณ 

กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

32 พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลนิเทศการศึกษา (IDE) 55,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 
33 จัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูยคุ 

Thailand 4.0 ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

150,200 กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

34 เสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (Let’s Speak English Out) 

97,500.- กลุ่มนเิทศติดตามฯ สพฐ. 

35 ห้องเรียนอาชีพ 122,000.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 
36 ส่งเสริมคนดี คนเก่งใหเ้ป็นข่าว สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
38,100.- กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพฐ. 

37 พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง ประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณสถานศึกษา 

48,000 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

สพป.ขก. 4 

38 การพัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงานของของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4  ด้วยกระบวนการ PLC 

365,000.- กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

สพป.ขก. 4 

39 การประเมนิสัมฤทธผิลการปฏบิตัิงานในหน้าที่ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 

18,000.- กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
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ที ่ โครงการ จำนวนเงิน กลุ่มที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
40 การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

140,000.- กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

41 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 20,000.- กลุ่มอำนวยการ  

42 พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ 
สภาพแวดล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 4 

40,000.- กลุ่มอำนวยการ  

43 การพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

30,000.- กลุ่มอำนวยการ  

44 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

240,000.- กลุม่นโยบาย 
และแผน 

 

45 ส่งเสริมประสิทธิภาพตามนโยบายเร่งด่วน 500,000.- กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

 

46 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 10,000.- กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

 

47 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กร
บริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. 2565 

30,000.- กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

 

48 การจัดทำข้อมูลระบบบริหารงานบุคคล 30,000.- กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

49 ประกวดตราสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 10,000.- กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

 

50 อบรมกฎหมายปกครอง และความรบัผิดทางละเมิด
เจา้หน้าที่ 

10,000.- กลุ่มกฏหมายและ
คดี 

 

51 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 225,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

52 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

115,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สพป.ขก. 4 

53 คัดเลอืกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขต
พ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

9,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สพฐ. 

54 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการขอรับเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
 

18,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สพฐ. 
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ที ่ โครงการ จำนวนเงิน กลุ่มที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
55 ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและ

คุม้ครองนักเรียน ประจำปี 2565 
301,400.- กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
สพฐ. 

56 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

41,400.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สพฐ. 

57 นมัสการพระธาตุขามแก่นเนื่องในสัปดาห์ 
วันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 

30,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สพป.ขก. 4 

58 ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุน
ให้เด็กเข้าเรียน 

10,000.- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

สพป.ขก. 4 
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ชื่อโครงการ    นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                                          ประจำปีงบประมาณ  2565 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเพชรรัตน์  อุดมพงษ์ , นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์  
                                          นางสาวธรรญธร  สมบัติ และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ               มกราคม – กันยายน 2565  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญงานหนึ่งของระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา เปน็กระบวนการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพ ได้มาตรฐานของการศึกษา 
ซึ่งการนิเทศจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยผู้นิเทศ
จะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนิเทศแก่ผู้รับการนิเทศได้ทราบโดยละเอียด รวมทั้ง การนิเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดและบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการ
ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ คุณภาพ
ของผู้เรียน การนิเทศนั้นถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กระบวนการนิเทศ ที่จัดว่าเป็นศาสตร์ เนื่องจากเป็นปรัชญาที่
แสวงหาความจริง ความรู้และคุณค่า  ในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาส่วนที่กล่าวว่าเป็นศิลป์นั้น เนื่องจากต้อง
อาศัยเทคนิค วิธีการและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งการสื่อสาร การจูงใจการประสานงานเพ่ือ
ปรับทัศนคติ แนวคิด เพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการนิเทศการศึกษาจะเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูได้อีกทางหนึ่ง
ด้วย นอกจากนี้ การนิเทศการศึกษายังเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ช่วยให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องต่าง ๆ มากมาย เช่น วิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่ถูกต้องและมีคุณภาพการปรับวิธีการทางานให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 
การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การแก้ไขผู้เรียนที่มีปัญหา 
การจัดทำ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้ครูเกิดความมั่นใจและทำงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดได้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนา การนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมา2565 โดยมี
เป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมอบหมายให้กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดำเนินการตามประเด็น การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2565 พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ตามประเดน็ดังต่อไปนี้ 
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1.การนิเทศการการจัดการเรียนการสอน  
2.การนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1) การนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ 
2) การนิเทศเพ่ือส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
3) การนิเทศการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
4) การนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5) การนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ อาทิ 

   - การจัดการเรียนรู้เชงิรุก (Active Learning) 
   - การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
   - การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
   - การใช้สื่อและเทศโนโลยี ในการจัดการเรยีนรู้ 

3.การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบายสำคัญเร่งด่วน 
4.การนเิทศตามบริบทและความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

ดังนั้น กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดทำโครงการนิเทศบูรณาการ  โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนและสถานศึกษาใน
สังกัด ใหส้ามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามมาตรฐานของการศึกษา ส่งผลถึง
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามมาตรฐานของการศึกษา 
2.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ 
2.3 เพ่ือประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้รับการช่วยเหลือ แนะนำ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ทั้งหมด  
175 โรงเรียน  

3.2 เชิงคุณภาพ  
 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีตัวช้ีวัด 
    4.1 ผลผลิต (Output) 
         - โรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศครบถ้วนทุกโรงเรียน 
    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
         - ผู้นิเทศฯ พบสภาพปัจจุบันและปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา รู้จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 
5. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน (ตามกระบวนการ Deming Cycle : PDCA) 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.กำหนดกรอบและ
ทิศทางนิเทศ
การศึกษา (Plan) 
1.1 ศึกษาแนวทาง
การดำเนินงานนิเทศ
การศึกษาตาม 
จุดเน้นและนโยบาย
ของ สพฐ.และระ
ทรวงศึกษาธิการ 

   /         -นางเพชรรัตน์  
 อุดมพงษ์ 
-นางสาวณัฐยาภรณ์  
โชติการณ์ 
-นางสาวธรรญธร  
สมบัติ 
และ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

 

ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่  
รอง ผอ.สพป.ขก4 
-นายณัฐพงศ์ 
ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ- 

2.วางแผนการนิเทศ
การศึกษา (Plan)  
2.1 แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
2.2 ประชุมสร้าง
ความเข้าใจการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ 
2.3 จัดทำแผนการ
นิเทศการศึกษา/
กำหนดปฏิทนินิเทศ 
2.4 จัดทำเอกสาร
สื่อ/คู่มอื/เครื่องมือ
นิเทศ 

/  / 
 

        / -นางเพชรรัตน์  
 อุดมพงษ์ 
-นางสาวณัฐยาภรณ์  
โชติการณ์ 
 
-นางสาวธรรญธร  
สมบัติ 
และ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

 

ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่  
รอง ผอ.สพป.ขก4 
-นายณัฐพงศ์ 
ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ- 

3.ลงพื้นที่ปฏิบัตกิาร
นิเทศการศึกษา 
(Do)  โดยเน้นการ
นิเทศในชั้นเรียนและ
กิจกรรม PLC 
3.1 ออกปฏิบัติการ

     /       -นางเพชรรัตน์  
 อุดมพงษ์ 
-นางสาวณัฐยาภรณ์  
โชติการณ์ 
-นางสาวธรรญธร  
สมบัติ 
และ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่  
รอง ผอ.สพป.ขก4 
-นายณัฐพงศ์ 
ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ- 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

นิเทศการศึกษา 
ระยะที่ 1 
3.2 ออกปฏิบัติการ
นิเทศการศึกษา 
ระยะที่ 2 

 

4.ติดตามและ
ประเมินประสทิธิผล
ของการนิเทศ
(Check) 
4.1 ประชุมสะท้อน
ผลกิจกรรมPLC  
คร้ังที่ 1 
4.2 ประชุมสะท้อน
ผลกจิกรรมPLC  
คร้ังที่ 2 

     /       -นางเพชรรัตน์  
 อุดมพงษ์ 
-นางสาวณัฐยาภรณ์  
โชติการณ์ 
-นางสาวธรรญธร  
สมบัติ 
และ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

 

ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่  
รอง ผอ.สพป.ขก4 
-นายณัฐพงศ์ 
ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ- 

5. สรุปและรายงาน
ผลการดำเนินงาน
โครงการ (Check) 
5.1 รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
คร้ังที่ 1 
5.2 รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
คร้ังที่ 2 

     /      / -นางเพชรรัตน์  
 อุดมพงษ์ 
-นางสาวณัฐยาภรณ์  
โชติการณ์ 
-นางสาวธรรญธร  
สมบัติ 
และ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

 

ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่  
รอง ผอ.สพป.ขก4 
-นายณัฐพงศ์ 
ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ- 

6.สะท้อนผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
(Act) 
6.1 ประเมินผลการ
ดำเนินแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
6.2 นำเสนอบทสรปุ
สำหรับผูบ้ริหาร 

      /     / -นางเพชรรัตน์  
 อุดมพงษ์ 
-นางสาวณัฐยาภรณ์  
โชติการณ์ 
 
-นางสาวธรรญธร  
สมบัติ 
และ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
 

ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่  
รอง ผอ.สพป.ขก4 
 
 
-นายณัฐพงศ์ 
ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ- 

 

6.  งบประมาณ  จำนวนเงิน 50,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 กำหนดกรอบและทิศทางการ
การนิเทศ 
- ศึกษาแนวทางการดำเนินงาน วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นตาม
บริบทของเขตพ้ืนที่และโรงเรียน 

- - - - 

กิจกรรมที ่2 วางแผนการนิเทศการศึกษา 
-จัดประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน
โครงการฯจัดทำแผน/คู่มือ/สื่อ/เครื่องมือ/
เอกสารรูปเล่มรายงานผลการนิเทศการศึกษา 

- - - - 

กิจกรรมที ่2 ลงพื้นที่ออกปฏิบัติการนิเทศ
การศึกษา 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศฯ จำนวน 6  

 
 

50,000 

-  
 

50,000 

- 

กิจกรรมที ่4 สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 3 ไตรมาส 

- - - - 

กิจกรรมที ่4 สะท้อนผลการดำเนินงาน
โครงการ 
- จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ 

- - - - 

รวมงบประมาณ 50,000 - 50,000 - 
 
7.  การประเมินผล ประเมินผลโดย   
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.เชิงปริมาณ 
- สถานศกึษาในสังกัดได้รับการนิเทศครบ 
175 โรงเรียน 
2.เชิงคุณภาพ 
- สถานศกึษาที่ได้รับการนิเทศ  
การจัดศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-สอบถาม 
-สังเกต 
 
 
 
 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
 

 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
8.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบกระบวนการการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องตาม 

สภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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8.2 สถานศึกษาได้รับการนิเทศครบทุกประเด็น ส่งผลให้สามารถจัดการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
8.3 ผลการดำเนินงานโครงการสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจกำหนดทิศทาง 

การพัฒนาสำหรับผู้บริหารในทุกระดับ 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เสนอโครงการ 
  ( นางเพชรรัตน์  อุดมพงษ ์) 

                 ศึกษานิเทศก์ 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

(ลงชื่อ).................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   ( ดร.วโิรจน์  ค้อไผ่ ) 

                        รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

 
(ลงชื่อ).................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                             ( นายชาญกฤต  น้ำใจดี ) 
                      ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ :  โรงเรียนคณุภาพประจำตำบล 
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์    โทรศัพท์ 0878596589 
                             โทรสาร    -   E-mail :  jumpangchant@hotmail.com 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2564 -  กันยายน 2565 
ความสอดคล้องกับ : ( / ) ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    
                           (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (   ) นโยบายและแผนระดับชาติ 
                           ( / ) นโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต 4  
ด้าน :  การสร้างโอกาสและความเสมอทางสังคม 
เป้าหมาย : เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตั้งอยู่บนหลักการและพ้ืนฐานสำคัญคอื 
               การสร้างสังคมคุณภาพสังคมในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง โดยการสร้าง 
               ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security) 

 
1. หลักการและเหตุผล 
      ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  “1 ตำบล  1  โรงเรียนคุณภาพ”   
ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคำว่า  “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มทีเ่กิดความเท่าเทียมกัน
และครอบคลุมทั่วประเทศ  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ  โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน  เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ  โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้บริหารและครูมีความ
พร้อมด้านสมรรถนะ  ศักยภาพ  และความสามารถในการบริหารจัดการ  การจัดการสถานศึกษาของเอกชน  บ้าน 
วัด รัฐ  โรงเรียน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า  โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้  กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน  ดำรงชีวิต  ในการเป็นพลเมืองที่
ดีของประเทศ  ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของ  สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน  นำไปสู่
การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  โรงเรียน  และชุมชน  ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์  เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
4  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา  จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้
บรรลุเป้าหมาย  โดยเร่งดำเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 
 
 



54 

 
 
2. วัตถุประสงค.์................................................................................................................................................ 
  2.1 เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  เป็นสถานศึกษาคุณธรรม   
มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน  และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม งานอาชีพ  และสุขภาพอนามัย 
เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง 
และยั่งยนื 
 2.2 เพ่ือใหผู้้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความพร้อมในทุกด้าน  ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
และความสมารถในการบริหารจัดการ  มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร  การจัดการเรียนการสอน   
สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน  คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม  และมคีรวมยั่งยืน 
 2.3 เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน 
ให้เติบโตเป็นพลเมืองดี  มีทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ............................................................... 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา  ความฉลาดทางอารมณ์  มีทัศนคติ  มีพัฒนาการดา้น
ร่างกายสมวัย  และมีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ  มีคุณลักษณะ 
ตามโรงเรียนสุจริต  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดี 
ของประเทศชาติ  สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก  ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
  2.5  เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรัก  หวงแหนและความภูมิใจ 
ในชาติ  โดยใช้แนวคิดแบบ STEM STAR  และแนวทางโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  โดยนักเรียนเป็นคนดี มีวินัย   
มีการเรียนรู้แบบเสมือนเหตุการณ์จริง  โดยใช้เหตุและผล  หลักภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชา  หลัก
ประสิทธิภาพ  ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ  หลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม  และหลักความ
สอดคล้อง  เชื่อมโยงกับภูมิสังคมในการพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ  รวมถึงปฏิบัติตามค่านิยม   
12  ประการ  เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ........................................................................ 
  2.6  เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง  เอกชน  บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ  รัฐ  และโรงเรียนอย่างเป็น
รปูธรรม และมีความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ (Output) 
 โรงเรียนจากทุกตำบลในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  เพ่ื อเข้ารับ 
การพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
    3.2 เชิงคุณภาพ (Outcome) 
          1)  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ  และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน  
          2)  นักเรียนในตำบลได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกจิและสังคม  สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท 
          3)  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ส่งเสริมมีส่วนร่วม  ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น 
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4. วิธีดำเนินงาน  
จัดทำโครงการขออนมุัติพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน 
 4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.3 ประชุมคณะทำงาน/จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 4.4 ติดตามผลการพัฒนา 
 4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ  

การวดัและประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้  

P - การเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  - บัญชีลงเวลา  

D - ความร่วมมือ  - ใบความรู้/ใบงาน  

C - การรายงานผลการปฏิบัติงาน  - แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  

A - ประเมินความพึงพอใจ  
  

แบบประเมินความพึงพอใจ  
แบบสังเกต  
แบบสอบถาม  

 
5. แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 - 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดทำโครงการ 
ขออนุมัติพร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            1.นายสันติ   
จ้ำแพงจันทร์ 
2.นายเสรี 
โพธิ์นิล           

2.จัดประชุมอบรม 
เชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
โรงเรียน 

            

3. จัดอบรมพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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กิจกรรม ปี 2564 - 2565 ผู้รับผิดชอบ 

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

4. จัดส่งกิจกรรม
ประกวดโรงเรียน
ต้นแบบ  

         
    

5. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

            

6.รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

           
 

 
 
6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
         งบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน   250,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ  
จำนวน/  
หน่วย  

รวม  
งบประมาณ  

(บาท)  

ที่มาของงบประมาณ  
สพฐ.  สพป.  หน่วยงาน 

อ่ืน ระบุ  
กิจกรรมที ่1   
แต่งตั้ง/ประชุมกรรมการ  คณะทำงาน   
เพ่ือเตรียมการติดต่อประสานงานหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  

  
  
1  
  

 
 

2,000 
 

  
 

 
 
/  

  

รวม   1 2,000    /   
กิจกรรมที ่2  
 จดัประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
โรงเรียน 

  
1 

 
100,000 

  /     

รวม  1  100,000   /     
กิจกรรมที่ 3  
จัดอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  
1 

 
110,000 

  /     

รวม 1 110,000 /   
กิจกรรมที่ 4  
จัดส่งกิจกรรมประกวดโรงเรียนต้นแบบ 
โรงเรียน  1 โรงเรียน  1 นวัตกรรม 

 
1 

 
25,000 

 /  

รวม 1 25,000  /  
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รายการ  
จำนวน/  
หน่วย  

รวม  
งบประมาณ  

(บาท)  

ที่มาของงบประมาณ  
สพฐ.  สพป.  หน่วยงาน 

อ่ืน ระบุ  
กิจกรรมที ่5 
ติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
1 

 
10,000 

 /  

รวม 1 10,000  /  
กิจกรรมที ่6 
รายงานผลการดำเนินงาน 

 
1 

 
3,000 

 /  

รวม 1 3,000    

รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม  250,000    
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มีความเข็ม
แข็งในการทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  จิตสำนึกความเป็นไทย 

7.2 ผู้บริหารมีความพร้อมด้านสมรรถนะ  ศักยภาพ  และความสามารถในการบริหารจัดการให้โรงเรียนมี
คุณภาพ 

7.3 โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  และผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้น 
7.4 เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เอกชน  บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ  

รัฐ  และโรงเรียน  เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

(ลงชื่อ) ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นายสันติ  จ้ำแพงจันทร)์ 
                                                  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 

                                  (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง)  
                          ตำแหนง่  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

    (ลงชื่อ)............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (ดร. วโิรจน ์ ค้อไผ่) 
                   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายชาญกฤต น้ำใจดี) 
                 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
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ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กฬีาและวิชาการ 
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์    โทรศัพท์ 0878596589 
                             โทรสาร    -   E-mail :  jumpangchant@hotmail.com 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2563 -  กันยายน 2564 
ความสอดคล้องกับ : ( / ) ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    
                           (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (   ) นโยบายและแผนระดับชาติ 
                           ( / ) นโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต 4  
ด้าน :  การสร้างโอกาสและความเสมอทางสังคม 
เป้าหมาย : เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตั้งอยู่บนหลักการและพ้ืนฐานสำคัญคือ 
               การสร้างสังคมคุณภาพสังคมในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง โดยการสร้าง 
               ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ว่าด้วย 
การจัดการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดหลักการไว้ในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องไปเพ่ือพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม                           
ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในมาตรา 22 ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง ได้มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาพิเศษเรียนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย 
ศิลปะ นาฏศิลป์ และงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม ่ๆ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นแนวทางที่จะพัฒนาความรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคต ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชู
เกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองที่ส่งผล 
ให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษามีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณธรรม อันไดแ้ก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบการ
เรียนรู้ พัฒนาชีวิต การสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามของคนในครอบครัวและชุมชน สนับสนุนดนตรี 
การกีฬา ฝึกอบรมคนให้เป็นผู้มีน้ำใจ เป็นนักกีฬาคือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมทั้งรู้กติกาและมีมารยาทในการละเล่น 
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อีกท้ังเป็นการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมตามศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม   เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
ดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาของนักเรียนในสังกัด สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4  และนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 2.2  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ  ให้สามารถแข่งขัน
ในระดับเขตพ้ืนทีแ่ละระดับสากลได้อย่างมีประสทิธิภาพ.......................................................... 
 2.3  เพ่ือขับเคลื่อนงานแนะแนวตามนโยบาย และจุดเน้นดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติให้สถานศึกษา              
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.4  เพ่ือพัฒนาและจัดหาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ……………………………………………………    
                                                                                                             
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        3.1.1 การจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   เป็นไป 
ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ 
        3.1.2 คุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครู 
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
   3.1.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
        3.1.4 นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬาและดนตรี สุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา   
รู้แพ้ ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด 
 3.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        3.2.1  คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุก
หน่วยงาน ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการแข่งขันศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ จำนวน 22,556  คน 
        3.2.2  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกล 
ยาเสพติด            
4. วิธีดำเนินการ 
 4.1  กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
                งบประมาณ 900,000 .- บาท แยกได ้ดังนี้           
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - กลุ่มนโยบายและแผน - 
2. กิจกรรมงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ประจำปี 2565ระดับกลุ่มโรงเรียน 
(รายละเอียดตามแนบท้ายโครงการ) 

151,200  กลุ่มนิเทศฯ งบประมาณ
จาก อบจ. 

3. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ระดับ
เขตพ้ืนที(่รายละเอียดตามแนบท้ายโครงการ) 

48,000 กลุ่มนิเทศฯ งบประมาณ
จาก อบจ. 

4. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
(รายละเอียดตามแนบท้ายโครงการ) 

96,000 กลุ่มนิเทศฯ งบประมาณ
จาก อบจ. 

5. กิจกรรมงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ประจำปี 2565ระดบัเขตพ้ืนที่ 
(รายละเอียดตามแนบท้ายโครงการ) 

488,700 กลุ่มนิเทศฯ งบประมาณ
จาก อบจ. 

6. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสรุปและ
รายงานผล 
(รายละเอียดตามแนบท้ายโครงการ) 

16,100   กลุ่มนิเทศฯ งบประมาณ
จาก อบจ. 

7. กิจกรรมรางวัลเกียรติยศ 100,000 กลุ่มนิเทศฯ งบประมาณ
จาก  สปพ.4 

 รวมเป็นเงิน 900,000    
 

4.2  กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  
                งบประมาณ  200,000.- บาท แยกได้ดังนี้ 
       -  แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คณะทำงาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
       -  จัดกิจกรรมการแขง่ขันกีฬานักเรียน 4  ประเภท  ได้แก่  ฟุตบอล  เซปักตะกร้อ  วอลเล่ย์บอล 
เปตอง 
        -  สรุปและรายงานผล        
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/

คณะทำงาน  
เพ่ือเตรียมการติดต่อประสานงาน 

9,600   กลุ่มนโยบาย
และแผน  

งบประมาณจาก 
อบจ. 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2. จัดกิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ฯ เพื่อ

คัดเลือก 
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด 
(รายละเอียดตามแนบท้ายโครงการ) 

160,000  กลุ่มสง่เสริม 
การจัดการศึกษา 

งบประมาณจาก 
อบจ. 

3. ประชุมสรุปและรายงานผล 
(รายละเอียดตามแนบท้ายโครงการ) 

30,400   กลุม่ส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

งบประมาณจาก 
อบจ. 

 รวมเป็นเงิน 200,000   
 
5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 5.1  กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
         - ระหว่าง  เดือน ตุลาคม  – กันยายน  
 5.2  กิจกรรมกีฬาต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา         
         - ระหว่าง เดือน กรกฎาคม –  กันยายน    
6.  สถานทีด่ำเนินการ 
 6.1  กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
        -  การแข่งขันระดับกลุ่ม  ทุกกลุ่มโรงเรียนในสังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 
        -  การแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 6.2  กิจกรรมกีฬาต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา   
             - ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น   
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 7.1  กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
                - นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์ ศึกษานิเทศก์, นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา 
 7.2 กิจกรรมกีฬาต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา   

    - นายสุพัฒน์  จันทร์เปล่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ,   นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ       
ผู้อำนวยการกลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
8.  งบประมาณ 
 8.1  ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน  1,000,000.- บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)  รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
 8.2  งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ  จำนวน  100,000.-  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)           
( เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ   ยกเว้นเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้ 
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เป็นการเฉพาะตามกฎหมายซึ่งต้องตั้งงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559  ข้อ 7 ) 
 
9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี ้

นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ 
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่ระดับเขตพ้ืนที่การศกึษาดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
นกัเรยีนมีภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
ผู้บริหารสถานศึกษา / คร ู/ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรักใคร่สามัคคี 

10. การวัดและประเมินผล 
 10.1  สังเกต  โดยใช้แบบสังเกต 
 10.2  สัมภาษณ์  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 10.3  แบบสอบถาม  โดยใช้แบบสอบถาม 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายโกสิน  สะตะ) 

                        ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                       
 
 

 
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นายบัญชา เสนาคูณ) 
                        รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

 

 
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                             (นายชาญกฤต  น้ำใจด)ี 
                      ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินผลและ นิเทศการศึกษา   

( ก.ต.ป.น.)  
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  ด้านโอกาส/ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วในการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลัมพร  ดาราษฎร์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการและเหตุผล    
              คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
กำหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 และวรรค 4 
กำหนดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหน้าที่ทำงานร่วมกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการดำเนินงานแบบองค์รวม เพ่ือให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องมีการประสานงาน ร่วมมือในการนำไปใช้ขับเคลื่อน และการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังนั้นการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) จึงเป็นเรื่องสำคัญ และมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้
จัดทำโครงการการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  ( ก.ต.ป.น.) ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์    
          2.1เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.2เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัให้ได้ตามมาตรฐาน 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
        3.1.1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ   ก.ต.ป.น. 
       3.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง 
  3.1.3  โรงเรียนในสังกัด  จำนวน 175 โรงเรียน ไดร้ับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ  
นิเทศการศึกษา   ภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
            3.1.4  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จำนวน  9  คนได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
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           3.1.5  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผลการติดตาม ฯ สำหรับคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
    3.2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 
                 3.2.2 สถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึน้ 
                  3.2.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อม 
ในการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 
  1) มีเอกสารประกอบการประชุมขอคณะกรรมการ   ก.ต.ป.น 
   2) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดือนละ 2 ครั้ง รวม  12  ครั้งต่อปี 
   3) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 175 โรงเรียนได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา เดือนละ  1  ครั้ง 
   4) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จำนวน  9  คนได้รับการเพ่ิมพูนประสทิธิภาพการดำเนินงาน          
   5) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผลการติดตาม ฯ สำหรับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารรถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนทีไ่ด้ตามมาตรฐาน 

2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้รับการ 
ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนนุด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น  

3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมใน            
การเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  

4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้รับการ 

ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น  
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2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการ 

เตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 
5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.จัดทำ
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. 
เดือนละ 1 
ครั้ง รวม 12 
ครั้งต่อปี 

     
 
 

       นางลัมพร
และคณะ 

นายณัฐพงศ์  
ค่ายไธสง 
 
ดร. วิโรจน ์
ค้อไผ่ 

2.จัดประชุม
คณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น.เดือน
ละ 1 ครั้งรวม 
12 ครั้งต่อปี 

            นางลัมพร
และคณะ 

นายณัฐพงศ์  
ค่ายไธสง 
 
ดร. วิโรจน ์
ค้อไผ่ 

3.ประชุม
วางแผนการ
ติดตาม 
ตรวจสอบและ
นิเทศ
การศึกษาโดย
คณะกรรมกา
ร ก.ต.ป.น.
และ
ศึกษานิเทศก์ 
ทุกคน 

             
นางลัมพร
และคณะ 

นายณัฐพงศ์  
ค่ายไธสง 
 
ดร. วิโรจน ์
ค้อไผ่ 

4.ดำเนินการ
ติดตาม 

            นางลัมพร
และคณะ 

นายณัฐพงศ์  
ค่ายไธสง 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ตรวจสอบ 
ประเมินผล
และนิเทศ
การศึกษาโด
คณะกรรมกา
ร ก.ต.ป.น.
และ
ศึกษานิเทศก์
ทุกคน ร่วมกับ
คณะกรรมกา
รนิเทศติดตาม 

 
ดร. วิโรจน ์
ค้อไผ่ 

5.จดัประชุม 
สัมมนา
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
สรุปรายงาน
ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผล
และนิเทศ
การศึกษาโด
คณะกรรมกา
ร ก.ต.ป.น. 

             
นางลัมพร
และคณะ 

นายณัฐพงศ ์ 
ค่ายไธสง 
 
ดร. วิโรจน ์
ค้อไผ่ 

 
6.  งบประมาณ 
         จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดำเนินงาน  งบประมาณ   177,840 บาท  
(ถัวจ่ายทุกรายการ) เป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
             เงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. 
เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้งต่อปี 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
             เงินงบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-ค่าจัดทำเอกสารครั้งละ 1,000 บาท 
จำนวน 12 ครั้ง 

- - 12,000 12,000 

2. จดัประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้งต่อปี 
- ค่าเบี้ยประชุมประธานก.ต.ป.น. 
ครั้งละ  1,500 บาท จำนวน 12 ครั้ง 
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการก.ต.ป.น. 8 คน 
คนละ 1,000 บาท จำนวน 12 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
สำหรับคณะกรรมการก.ต.ป.นและผู้เข้าประชุม
จำนวน 27 คน x 160 บาท จำนวน 12 ครั้ง 

 
 
 
18,000 
 
96,000 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 
51,840 

 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
18,000 
 
96,000 
 51,840 

3 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก์ 

- - - - 

4 จัดทำเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- - - - 

5 กำหนดปฏิทินการติดตาม - - - - 

6 ดำเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก์ 

- - - - 

7 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป
รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และ
คณะอนุกรรมการก.ต.ป.น. 

- - - - 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000 51,840 12,000 177,840 
 
7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
7.1 ผลผลิต(Out puts) 
 1) มีเอกสารประกอบการประชุมขอคณะกรรมการ   
ก.ต.ป.น 

 
ติดตามและตรวจสอบ
เอกสาร 

 
-แบบติดตามและ 
สรุปรายงานผล 



68 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 2) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดือนละ 2 ครัง้ 
รวม  12  ครั้งต่อปี 
 3) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 175 โรงเรียนได้รับ 
การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เดือนละ  1  ครั้ง 
 4) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จำนวน  9  คนได้รับการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน          
 5) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรายงานผล
การติดตาม ฯ สำหรับคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

การประเมินความพึงพอใจ 
 
 
การนิเทศ ติดตามผล 
 
 
การประเมินผล 
 
การประเมินผล 

การดำเนินงาน 
-แบบนิเทศติดตามผล 
 
 
แบบประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
แบบประเมินผลการประชุม 

7.2 ผลลัพธ์(Out comes) 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน
สามารรถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 
2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเปน็ระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 3) สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพและมีความพร้อมในการเตรียมการรับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

 
การประเมินผล 
นิเทศ ติดตามผล 
การประเมนิผล 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบนิเทศ ติดตามผล 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    การบริหารโดยองค์คณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
 มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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    (ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางลัมพร  ดาราษฎร์) 
                 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 
               (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                                 (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง)  
                          ตำแหนง่  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 

    (ลงชื่อ)............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (ดร. วิโรจน ์ ค้อไผ่) 
                   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายชาญกฤต น้ำใจดี) 
                 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
   ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมอืในการเรียนรู้ทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการตอ่เนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธิ์ 
2. นางลัมพร ดาราษฎร์    
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา  2565 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริมูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานให้คณะกรรมการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยพระองค์ทา่นได้
ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการเมื่อคราวเยือนประเทศเยอรมนี ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นโครงการด้านการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยที่ใหญ่ที่สุดใน ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินการประสานไปยังสถาบัน 
Stiftung Haus der Kleinen Forscher “บา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศเยอรมนี เพ่ือศึกษาโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพ โดยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ออกแบบการทดลองและกิจกรรมอย่างเป็น
ขั้นตอนและชัดเจน เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ ยังเน้นกิจกรรมที่เด็กสามารถทำการ
ทดลองจากการปฏิบัติด้วยตนเอง (Hand on) เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกต ด้วยประสาทสัมผัส และคำถาม
ต่าง ๆ ที่เด็กสงสัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพ่ือนในห้องเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว และท่ีสำคัญเมื่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม เด็ก ๆ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ใหม่ได ้กระบวนการเรียนรู้จะเน้นการเรียนรู้ที่เด็กกับครูผู้สอนเรียนรู้ร่วมกัน มีความสุข
และสนุกกับการเรียนรู้ การส่งเสริมให้เด็กได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง สามารถเริ่มจากโครงงานเล็ก ๆ 
และสามารถพัฒนาให้กลายเป็นโครงงานวิทยาศาสตรท์ี่ใหญ่ขึ้นได้ โดยอาจจะทำการศึกษาทดลองในระยะเวลาที่
นานขึ้น และอาจพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายแตกต่างกันไป นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียน
วิทยาศาสตร์ระดับรากฐานและสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของเยาวชนไทย 
 การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ถึงปัจจุบัน ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเข้าร่วมโครงการแล้ว ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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ขอนแก่น เขต 4 มีโรงเรียนที่มีเปิดทำการสอนในระดับปฐมวัยได้เขา้รว่มโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย จำนวน 171 โรงเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผู้ขับเคลื่อนโครงการในทุกสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วยผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) วิทยากรท้องถิ่น 
(Local Trainer ; LT) ซึ่งได้รับการอบรมจากวิทยากรหลัก (Core Trainer ; CT) เพ่ืออบรมขยายผลให้กับครูใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามบนัทึกข้อตกลง 
(MOU) โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโต
ขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมรุ่นใหม่ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการ                      
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยสามารถ               
จัดประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เด็กปฐมวัย และปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติทีด่ีต่อวิทยาศาสตร์  
ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมท่ีสร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจ ใคร่รู้ และความกระตือรือร้น
ให้เด็กหัดสังเกต รู้จักตัง้คำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็น
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า และพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัยให้ต่อเนื่องต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครูผู้สอนปฐมวัย 
เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถในการทำโครงงานตามโครงการ                                 

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาชีพระหว่างผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัย  

  
3.  เป้าหมายของโครงการ 

ด้านปริมาณ 
1) ครผูู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย” รุ่นที่ 1 – 9                 

ทุกคน 
2) นักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยจำนวน 175  

โรงเรียน 
  3)  นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยทุกโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
  1)   ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีทักษะในการจัด
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ตามกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้อย่างมีคุณภาพ 
  2)  เด็กในระดับปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                      
ที่ถูกต้อง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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  3)  โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น             
เขต 4 ได้รับการสนับสนุน ชี้แนะ และนิเทศตดิตามอย่างมีคุณภาพ 
 
4. กิจกรรมดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
 
3 
 
4 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประชุมวิทยากรและคณะทำงานเตรียมการอบรม
โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
จัดอบรมทดแทนครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการฯ               
รุน่ที่ 1 - 9 (ข้ันพ้ืนฐาน)  
ประเมินโรงเรียนทีส่่งโครงงานเพ่ือขอรับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ปีการศึกษา 2564 

ก.พ. 2565 
มี.ค. 2565 
 
มี.ค. 2565 
 
มี.ค.-พ.ค. 2565 
 
 

1. นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธิ์ 
2. นางลัมพร ดาราษฎร์ 

 
5. รายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ จำนวน 29,150 บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)                                  
ถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรม / รายการ 
งบประมาณ งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเตรียมการ                
อบรมเชิงปฏิบัติการ (คณะทำงาน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม                              
จำนวน 2 มื้อ จำนวน 20 คน x 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวันในการประชุม 
จำนวน 1 มื้อ จำนวน 20 คน x 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
3,200 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1,200 
 
2,000 

 
 

 

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน        
โรงเรียนรุ่นที่ 1 - 9 (ทดแทน)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรม                                
จำนวน 2 มื้อ จำนวน 60 คน x 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวันในการอบรม 
จำนวน 1 มื้อ จำนวน 60 คน x 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
9,600 

  
 
 
3,600 
 
6,000 
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กิจกรรม / รายการ 
งบประมาณ งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมประเมินโครงงาน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม                                
จำนวน 2 มือ้ จำนวน 23 คน x 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวันในการประชุม 
จำนวน 1 มื้อ จำนวน 25 คน x 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
4,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
1,500 
 
2,500 

  

4. ประกวดแข่งขันผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่มในการประชุม                                
จำนวน 2 มื้อ จำนวน 80 คน x 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวันในการประชุม 
จำนวน 1 มื้อ จำนวน 80 คน x 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
12,800 

 
 

 
 
4,800 
 
8,000 

  

รวม 29,600     
- ขอเบิกเพียง 29,150 บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)     
                               
6.  รายละเอียดงบประมาณ 
  ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก สพป.ขอนแก่น เขต 4 โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ระดบัปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 29,150 บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)                                   
 
7. การประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครผูู้สอนปฐมวัยสามารถจัด
ประสบการณ์การเรยีนรู้ได ้ 

1. ครผูู้สอนปฐมวัยร้อยละ 80 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ให้ประสบผลสำเร็จ  
 

- การสังเกต 
- การนิเทศ 
 

- แบบสังเกต 
-  แบบบันทึก           
การนิเทศ 

2. ครูผู้สอนปฐมวัยมีทักษะในการ  
ทำโครงงานตามโครงการ “บ้านนัก 
วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

2. ครูผู้สอนปฐมวัยร้อยละ 80 มี
ทักษะในการทำโครงงานตามโครงการ 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                  
ประเทศไทย” 
 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

3. ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัยมี 3. ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน - การสังเกต - แบบสังเกต 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ทัศนคติ ความร่วมมือกันในการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
 

มีทัศนคติ ความร่วมมือกันในการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 

- การประเมิน
ความพึงพอใจ 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1)  ครผูู้สอนปฐมวัยมีแนวปฏิบัติที่ดีที่ประสบผลสำเร็จสามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2)  ครูผู้สอนปฐมวัยสามารถทำโครงงานตามโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”      อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3)  ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัยมีทัศนคติที่ดี เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  
 
 

           (ลงชื่อ)............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธิ์) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 
 

         ( ลงชื่อ)......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

          (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(ดร. วิโรจน์  ค้อไผ่) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 

        (ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ    การส่งเสริมโรงเรียนนำร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning  
   Community)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย           นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีความเป็นเลิศ                   
ด้านวิชาการ  นำไปสู่การสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ   งานวัดและประเมินผลทางการศกึษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง  
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
.......................................................................................................................................... .......................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ได้นั้น การจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน 
ให้มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลในการทำงาน สั่งสมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน รู้จักการแสวงหาโอกาส
และช่องทางในการทำงาน สำรวจและก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน ซึ่งผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนรู้ มีประสบการณ์ 
ที่จะตัดสินใจเรียนรู้และเข้าสู่อาชีพในอนาคต โดยโรงเรียนจะต้องมีความเข้าใจในการออกแบบหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน รวมถึงวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2554) ซึ่งปจัจัยสำคัญทีสุ่ดคอื ความเป็นผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนและสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู 
สอดคล้องกับองคป์ระกอบของระบบการศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
มี 8 ประการคือ การมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง การตั้งมาตรฐานระดับสูง มีความมุง่มัน่ ตั้งใจ  
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การได้มาและคงไว้ซึ่งครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ ความร่วมมือในการ
ทำงานของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน การบริหารและการจัดการที่ดีมีความรับผิดชอบ การสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนแก่นักเรียน และการมุ่งเน้นพัฒนาเพ่ืออนาคตในระดับโลก(ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2558) นอกจากนั้น 
ผลงานวิจัยการพัฒนาโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จของประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ตาม
วิสัยทัศน์ร่วมของผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ที่ไดใ้ห้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน ครูได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เข้าร่วมปฏิรูปโรงเรียน (เออิสุเกะ ไซโตะ และคณะ. 2015) ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้นำวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และระบบกิจกรรมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปส่งเสริมในหลายประเทศและประสบความสำเร็จ เช่น 
ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย โดยมีทีมผู้ชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปหนุนเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียน  
 กรอบแนวคิดการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่เป็นการ
ระดมสรรพกำลังของครูและบุคลากรในพ้ืนที่เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และมีทักษะ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Learning) ซึ่งโรงเรียนจะมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา  
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และทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ  
หรือ School Improvement Plan และวางระบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพ่ือชุมชนแห่งการเรียนรู้  
หรือ Lesson Study for Learning Community (LSLC) และมีกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล 
 ดังนั้น การมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงดำเนินโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาโรงเรียนนำร่องจำนวน 2 โรงเรียน       
โดยสร้างทีมชี้แนะและเป็นพ่ีเลี้ยง (coaching and mentoring) การจัดระบบการหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพ           
ณ ห้องเรียนและโรงเรียน 
 
1. วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  

2.2 เพ่ือสร้างและออกแบบระบบ/ รูปแบบ/ กลไกส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้          
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

2.3 เพ่ือพัฒนาทีมพ้ืนที่ (Area Team) ในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

2.4 เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่             
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative learning) และแนวทางพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ 

2.5 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
 
3. เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
โรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4  จำนวน 2 โรงเรียน            

(เป็นโรงเรียนในโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนรวมกัน  รายชื่อกำหนดโดย สพฐ.)  

 3.1 เชิงปริมาณ  
             3.1.1 ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
และคณะศึกษานิเทศก์ จำนวน 19 คน  
               3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 14 คน  
               3.1.3 ครูผู้สอน จำนวน จำนวน 150 คน 
               3.1.4 นักเรียน จำนวน 600 คน  (อ้างอิงจากสพฐ.) 
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โรงเรียนในโครงการ (โรงเรียนหลัก) โรงเรียนร่วมพัฒนา 
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง โรงเรียนบ้านโนนสง่า 

และโรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 
โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 
โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ (รุ่น2) - 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
            3.2.1 ผู้บริหารระดบัสูงของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ขอ้มูลสารสนเทศและแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการSLC 
              3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาวะผู้นำขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมือง
รุ่นใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2565  
         3.2.3โรงเรียนนำร่องสามารถเป็นตวัอย่างเปน็แหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอื่น ๆ  
ในพ้ืนที่ได้นำแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
ไปประยุกต์ใช้ 
             3.2.4 ครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
             3.2.5 นักเรียนไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  

4. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
           4.1 สร้างและออกแบบระบบ/ รูปแบบ/ กลไกการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  

4.1.1 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
(School as Learning Community) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

4.1.2 การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนประเมินตนเอง ศึกษาความต้องการจำเป็น (Needs  
Assessment) กำหนด วิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาของโรงเรียนในโครงการ  

4.1.3 การจัดประชุมออกแบบระบบ/ รูปแบบ/ กลไกเครือข่ายหนุนเสริมโรงเรียน 
4.1.4 การประชุมพิจารณาความสอดคล้องของระบบ/ รูปแบบ/ กลไกของเครือข่ายหนุนเสริม 

โรงเรียนเปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้กับเกณฑ์/จุดมุ่งหมาย 
4.1.6 การพัฒนาเว็บไซต์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ 

4.2  พัฒนาทีมพื้นที่ (Area Team) ในการสร้างเครือข่ายหนุนเสริมโรงเรียนเปน็ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  

4.3 พัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development : CPD)  
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

4.4 เสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง 
(collaborative learning) และแนวทางพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
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4.4.1 การชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงของทีมหลักและทีมพ้ืนที่ ณ สถานศึกษา อย่างน้อยเดือนละ  

1 ครั้ง/ โรงเรียน 
4.4.2 การพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ตามความต้องการของพ้ืนที่ ณ ห้องเรียนและ 

แหล่งเรียนรู้/ สถานประกอบการ (ทุกห้องเรียนในทุกโรงเรียนจัดกิจกรรม open classroom ให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ได้เรียนรู้จากการสังเกตการสอนร่วมกัน ห้องเรียนละ 1 ครั้ง/ ภาคเรียน) 

4.4.3 การส่งเสริมการพัฒนาระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
4.4.4 การจัด Symposium เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะพลเมอืง 

รุ่นใหม่ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.4.5 วิจัยติดตามและประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ 

สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
4.4.6 การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
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5. แผนการดำเนินงาน โครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ตามปฏิทินของสพฐ. 
 

กิจกรรม ปี 2564 - ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/กำกับ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

5.1 จัดทำแนวทางการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนแผนการ
ดำเนินงานระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

            

สพฐ.  

5.2 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานให้เพ่ือโรงเรียน
ประเมินตนเองและจัดทำ
แผนพัฒนาโรงเรียน  

            นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง 
และคณะศึกษานิเทศก์
ทุกคน 

- ผอ.สพป.ขก. เขต 4 
- รอง ผอ.เขต สพป.ขก.เขต 4 
- ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

5.3 ลงนามความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
เครือข่ายโรงเรียนในโครงการ 

            สพฐ.  

5.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งทีม
สนับสนุนการสร้างเครือขา่ย
หนุนเสริมโรงเรียนเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ระดับสพฐ. 

            สพฐ.  

5.5 จัดทำหลักสูตรพัฒนาทีม
หลัก (Core Team) และทีม

            สพฐ.  
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กิจกรรม ปี 2564 - ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/กำกับ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

พ้ืนที่ (Area Team)  ในการ
สร้างเครือข่ายหนุนเสริม
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 
5.6 ประชุมระดมความคิดเห็น
และการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือทางวิชาการ 

            นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

- ผอ.สพป.ขก. เขต4 
- รอง ผอ.เขต สพป.ขก.เขต 4 
- ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  

5.7 พัฒนาทีมหลัก (Core 
Team)  และทีมพ้ืนที่ (Area 
Team) 

            สพฐ.  

5.8 ฝึกอบรมขยายผลการ
เรียนรู้ให้กบัครูในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

            นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

- ผอ.สพป.ขก. เขต 4 
- รอง ผอ.เขต สพป.ขก.เขต 4 
- ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  

5.9 การชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง 
ของทีมหลัก  ทีมพ้ืนที่  
ทีมเครือข่ายความร่วมมือ  
ณ สถานศึกษาเดือนละ 1-2 
ครัง้ 
/ โรงเรียน 

            นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

- ผอ.สพป.ขก. เขต 4 
- รอง ผอ.เขต สพป.ขก.เขต 4 
- ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
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กิจกรรม ปี 2564 - ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/กำกับ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ

. 
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

5.10 การพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่ตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ 

            นางสาวกรรยา จิตฟุง้ 
และศึกษานิเทศก์ทุกคน 

- ผอ.สพป.ขก. เขต 4 
- รอง ผอ.เขต สพป.ขก.เขต 4 
- ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
 

5.11 จัด Symposium  
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะ
พลเมือง 
รุ่นใหม่ 

            สพฐ.  
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6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
6.1 ร้อยละ 80 ของนักเรยีนได้รับการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  
6.2 ร้อยละ 80 ของครูใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
6.3 ร้อยละ 80 ของครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
6.4 ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียนใชภ้าวะผู้นำขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ

พลเมืองรุ่นใหม่ 
6.5 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนสามารถเป็นตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอ่ืนๆ 

ในพ้ืนที่ได้นำแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ไป
ประยุกตใ์ช้ 
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7. งบประมาณ 
 ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้* 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
1. จัดสรรให้โรงเรียนนำร่องรุ่นที1่ และรุ่นที่ 2 จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 1.1 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครู และนักเรียนของโรงเรียนนำร่องรุ่นที1่ และรุ่น
ที2่ ในการร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในการพัฒนา Model Teacher  
 1.1.1 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก  
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 50 คน  
       - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 50 คน 
  1.1.2 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 50 คน  
       - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 50 คน 
1.1.3 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 65 คน  
       - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 65 คน 
 
1.2 กิจกรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Plan Do See )  
  1.2.1 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 20 คน  
       - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 20 คน 
        
 
  1.2.2 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 20 คน  
       - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 20คน 
1.2.3โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน ภจ คน  
      - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน  มือ้ๆ ละ 100 บาท จำนวน 40 คน 
      - ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จำนวน 3 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท 
  
1.3 กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class)  
  1.3.1 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 34 คน  
       - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 34 คน 
  1.3.2 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 20 คน  
       - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 2 คน 
1.3.3 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 100 คน  
       - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท จำนวน 100 คน 
 
1.4 กิจกรรม Symposium ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  
  1.4.1 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 
      -  ค่าท่ีพักผู้บริหารและคณะครู (10 คน) จำนวน 3 ห้องๆละ 1,200 บาท 2 วัน 
      -  ค่าพาหนะในการเดินทางของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
– ร้อยเอ็ด ไป-กลับ จำนวน 400 กิโลเมตรๆ ละ 4 บาท จำนวน 3 คัน                                   
      - ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้บริหารและคณะครู จำนวน 10 คนๆ ละ 160 บาท               
  1.4.2 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
      -  ค่าที่พักผู้บริหารและคณะครู (10 คน) จำนวน 3 ห้องๆละ 1,200 บาท 2 วัน 
      -  ค่าพาหนะในการเดินทางของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 
– ร้อยเอ็ด ไป-กลับ จำนวน 400 กิโลเมตรๆ ละ 4 บาท จำนวน 3 คัน                                   
      - ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้บริหารและคณะครู จำนวน 10 คนๆ ละ 160 บาท 
1.4.3 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 
      -  ค่าท่ีพักผู้บริหารและคณะครู (10 คน) จำนวน 3 ห้องๆละ 1,200 บาท 2 วัน 
      -  ค่าพาหนะในการเดินทางของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 
– ร้อยเอ็ด ไป-กลับ จำนวน 400 กิโลเมตรๆ ละ 4บาท จำนวน 3 คัน                                   
      - ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้บริหารและคณะครู จำนวน 10 คนๆ ละ 160 บาท 
1.5 ค่าวัสดุเตรียมการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน     
   1.5.1 ค่าวัสดุเตรียมการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์     
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2.  กิจกรรมการประชุมเตรียมการคณะกรรมการและทีมวิทยากรดำเนินการ ระดับเขตพื้นที่ Area 
Teams  
    - ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและชี้แจงแก่ผู้ที่เก่ียวข้องจำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 
บาท จำนวน 17 คน  เป็นเงิน                                         
     - ค่าอาหารกลางวันการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและชี้แจงแก่ผู้ทีเ่กี่ยวข้องจำนวน 1 มื้อ 

 
1,020 

 
1,700 

 

 

 
1,020 

 
1,700 

 

  



86 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
จำนวน 17 คน  X  100 บ. เป็นเงิน                    
     
3. ค่าพาหนะ และเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมจำนวน 15 คน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 15 คน 4 วันๆละ 120 บาท (15 x 4x 120) 
- ค่าพาหนะในการเดินทาง จำนวน 4วันๆ ละ 5 คัน ๆละ 500 บาท (4 X 5 X 500 บาท)  
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7,200 
10,000 

  

4. ค่าวัสดุ กระดาษ 7,640   7,640  

รวมทั้งสิน 123,600  87,360 36,240  
(*งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ) 
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8. การติดตามประเมินผล  
เป้าหมายการดำเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ ช่วงเวลา (ไตรมาส) 

1 2 3 4 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะพลเมือง
รุ่นใหม่  

การวัดสมรรถนะ แบบวัดสมรรถนะ     

2. ครูใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการ
พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

สังเกต, สัมภาษณ์ แบบสังเกต,  
แบบสัมภาษณ์ 

    

3. ครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

ศึกษาเอกสาร แบบบันทึกข้อมูล     

4. ผู้บริหารโรงเรียนใช้ภาวะผูน้ำขับเคลื่อน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่ 

สังเกต, สัมภาษณ์, 
ศึกษาเอกสาร 

แบบสังเกต,  
แบบสัมภาษณ์, 
แบบบันทึก 

    

5. โรงเรียนสามารถเปน็ตัวอย่าง เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอื่นๆ 
ในพ้ืนที่ได้นำแนวคิดและแนวทางการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่ไปประยุกต์ใช้ 

การประเมนิ แบบประเมิน     

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1  นักเรียนมี soft skills ทีด่ีขึ้น อาทิ ทกัษะการทำงานกลุ่ม ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ทักษะการสื่อสาร รวมทั้งมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของพ้ืนที่  
 9.2 ครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกีย่วข้องในการพัฒนาผู้เรียนสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
 9.3 โรงเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ 
และสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
 9.4 โรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงของโรงเรียนตัวอย่างได้เรียนรู้ ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาโรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จากโรงเรียนในโครงการนี้ เพ่ือประยุกต์การพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  รวมทั้งได้แนว
ทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการลดความเหลื่อมลำ้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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              (ลงชื่อ)..............................................................ผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการ 
                                                                (นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง) 
                                                         ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
      
             (ลงชื่อ)..............................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                                               (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง ) 
                                              ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
              (ลงชื่อ)..............................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
       (ดร. วิโรจน์ ค้อไผ่) 
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
     
 
     (ลงชื่อ)..............................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
        (นายชาญกฤต น้ำใจดี) 
       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ภาษาไทย 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 

มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ  นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง นางสาวรัชนีกร วงศ์สะอาด และนางสาวธรรญธร สมบัต ิ
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ กันยายน 2564 – ตุลาคม 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เน้น และให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
จึงได้กำหนดนโยบายที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ
ในปีการศึกษา 2564 นี้ จึงกำหนดนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทกุคน" โดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ที่  
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ่านคล่องเขียน
คล่อง และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 - 6 มีสมรรถนะการอ่านขัน้สูงโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาให้อ่านออก
เขียนได้ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ต่อยอดไปสู่การอ่าน
คิดวิเคราะห์ในระดับสูงขึน้ จึงได้กำหนดมาตรการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ทุกระยะ ซึ่งผลจากการประเมินการอ่าน 
การเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 4 พบว่า มีนักเรียนบางส่วนที่มีผลการอ่านและเขียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ต่ำกว่าร้อยละ 50 และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ผู้เรียนขาดทักษะทางด้านความคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางคนยังอ่านเขียนไม่คล่อง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาบางส่วนมีปัญหาเรื่องความเขา้ใจ 
ในการอ่าน และมีความอ่อนด้อยเรื่องการเขียน และจากการออกนิเทศกำกับติดตาม พบว่า สถานศึกษาบางแห่ง 
ขาดแคลนครูทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ไม่ต่อเนื่อง 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาครู ให้เป็นครูมืออาชีพในการถ่ายทอดและจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ของหลักสูตร ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนได้อย่างแท้จริงและนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทย 
อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึน้ เพื่อส่งเสริมให้ครู
สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย 
และนำสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยสามารถพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนตามแนวทาง 
ภาษาพาเพลินด้วยบันได 7 ขั้น 

2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านรู้เรื่อง และการเขียนสื่อสาร  
(การเขียนตอบอัตนัย) ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 2.3 เพ่ือพัฒนาการสอนอ่านแจกลูกสะกดคำตามกระบวนการภาษาพาเพลินการอ่านออกเขียนได้ของครูผู้สอน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
    2.4 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มมีีความรู้ เทคนิค
วิธีการสอนการอ่านจับใจความสำคัญ การคิดวิเคราะห ์และการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ตามแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูงได้อย่างถูกต้อง 
  2.5 เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลการอ่านการเขียนนักเรียนและนิเทศติดตามการดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ด้านภาษาไทย 

2.6 เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ชมรมภาษาไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของครูภาษาไทย 
สู่ครูมืออาชีพและครูนักวิจัย 
  2.7 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูภาษาไทย ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานด้านภาษาไทยสถานศึกษา  
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 175 คน 
  3.1.2 ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 175 คน    
  3.1.3 ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 175  คน    
                     3.1.4 นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดอ่านออกเขียนได้ทุกคน และชั้น ป. 2 – 6 ในสังกัด 
ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านรู้เรื่องและสื่อสาร (การเขียนตอบอัตนัย) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
มีสมรรถนะการอ่านขัน้สูง 
         3.1.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5     
      3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อน
ภาษาไทยตามแนวทางภาษาพาเพลินด้วยบันได 7 ขัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ เทคนิค วิธีการสอน
การอ่านรู้เรื่อง และการเขียนสื่อสาร (การเขียนตอบอัตนัย) ได้อย่างถูกต้อง 
  3.2.3 ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – 3  มีความรู้และทักษะในการสอนอ่านแจกลูก 
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สะกดคำตามกระบวนการภาษาพาเพลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.4 นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องอ่านรู้เรื่อง 
และสื่อสาร และมีสมรรถนะการอ่านข้ันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.5 สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีฐานข้อมูลการอ่านการเขียนนักเรียนและนิเทศติดตามการดำเนินการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย และมีเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการท่ีเข้มแข็งเป็นครูมืออาชีพและครูนักวิจัย 

4. วิธีดำเนินงาน (รายละเอียดกิจกรรม) 
 4.1 วางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ (P) 
               4.1.1 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติระดบัเขตพ้ืนที่ 
   4.1.2 กิจรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนภาษาไทยตามแนวทางภาษาพาเพลิน 
ด้วยบันได 7 ขั้น (นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้)  
   4.1.3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคนิคการสอนการอ่านรู้เรื่องและการเขียนสื่อสาร (ทักษะการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย) 
       4.1.4 กิจกรรมการประเมินการอ่าน - การเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
       4.1.5 กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนภาษาไทยต้นแบบ 
       4.1.6 กิจกรรมการอบรมออนไลน์การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง (เทคนิคบันได 6 ขั้น สพฐ.) 
       4.1.7 การนิเทศติดตามเพ่ือ รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยในการแก้ปัญหาอ่าน 
ไมอ่อก เขียนไม่ได้ 
 4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ (P) 
  4.3 ประชุมคณะทำงาน /จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (D) 
            4.4 นิเทศติดตามการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม (C) 
            4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (A) 
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ตัวชีวั้ดความสำเร็จ (KPIs) 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

P - การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ - บัญชีลงเวลา  หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม 

D - ความร่วมมือ/การลงมือทำ - การจัดสอบ 

C - การรายงานผลการปฏิบัติงาน - แบบสรุปการดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

A - ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 
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5. แผนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุมกำกับ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย   
1. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ 
ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม 
     2. ประสานวิทยากรให้ความรู้ 
     3. แจ้งให้โรงเรียนส่งครูผู้สอนภาษาไทยหรือครูวิชาการ 
โรงเรียนละ 1 คนเข้ารับการอบรม   
    4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการอบรม 
    5. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด 
    6. สรปุรายงานผลการอบรม 

            นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง  
นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด 
นางสาวธรรญธร สมบัต ิ

ดร. วิโรจน์ ค้อไผ ่
รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 
นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ 

2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง 
การขับเคล่ือนภาษาไทยตามแนวทางภาษาพาเพลิน 
ด้วยบันได 7 ขั้น (นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้) 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม 
   2. ประสานวิทยากรให้ความรู้ 
    3. แจ้งให้โรงเรียนส่งครูผู้สอนภาษาไทยหรือครูวิชาการ 
โรงเรียนละ 1 คนเข้ารับการอบรม   

            นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง  
นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด 
นางสาวธรรญธร สมบัติ 

ดร. วิโรจน์ ค้อไผ ่
รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 
นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนเิทศ ตดิตามฯ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุมกำกับ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย   
    4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการอบรม 
    5. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด 
    6. สรุปรายงานผลการอบรม 

3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เทคนิคการสอนการอ่านรู้เรื่อง 
และการเขียนสื่อสาร (ทักษะการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย) 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม 
   2. ประสานวิทยากรให้ความรู้ 
   3. แจ้งให้โรงเรียนส่งครูผู้สอนภาษาไทยหรือครูวิชาการ 
โรงเรียนละ 1 คนเข้ารับการอบรม   
   4. ประชุมคณะกรรมการเพือ่เตรียมการอบรม 
   5. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด 
   6. สรุปรายงานผลการอบรม 

            นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง  
นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด 
นางสาวธรรญธร สมบัต ิ

ดร. วิโรจน์ คอ้ไผ ่
รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 
นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ 

4. กิจกรรมการประเมินการอ่าน – การเขียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษา 
     1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำหรับ
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องในต้นเดือนมิถุนายน และต้นเดือน
สิงหาคม 

            นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง  
นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด 
นางสาวธรรญธร สมบัติ 

ดร. วิโรจน์ ค้อไผ ่
รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 
นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุมกำกับ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย   
     2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน  
     3. ประชุมคณะกรรมการทดสอบการอ่านการเขียน 

      4. จัดส่งแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบไป
สนามสอบ 

     5. ดำเนินการสอบความสามารถในการอ่านออกเสียง
และความเข้าใจในการอ่าน และการเขียน 

     6. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสพฐ.
ด้วยโปรแกรม e-MES   

5. กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนภาษาไทยต้นแบบ 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   2. ประสานโรงเรียนต้นแบบในการศึกษาดูงาน  
   3. แจ้งสมาชิกชมรมภาษาไทยร่วมศึกษาดูงาน 
   4. ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด 
   5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

            นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง  
นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด 
นางสาวธรรญธร สมบัต ิ

ดร. วิโรจน์ คอ้ไผ ่
รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 
นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ 

6. กิจกรรมการอบรมออนไลน์การพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอา่นขั้นสูง (เทคนิค
บันได 6 ขั้น สพฐ.) 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม 

            นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง  
นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด 
นางสาวธรรญธร สมบัต ิ

ดร. วิโรจน์ ค้อไผ ่
รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 
นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุมกำกับ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย   
   2. ประสานวิทยากรให้ความรู้ 
   3. แจ้งให้โรงเรียนส่งครูผู้สอนภาษาไทยหรือครูวิชาการ 
โรงเรียนละ 1 คนเข้ารับการอบรม   
   4. ประชุมคณะกรรมการเพือ่เตรียมการอบรม 
   5. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามเวลาที่กำหนด 
   6. สรุปรายงานผลการอบรม 

7. การนิเทศติดตามเพื่อ รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลเชิงวิจัยในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศประจำอำเภอ 

    2. ประชุมชี้แจงรูปแบบการนิเทศติดตาม  
    3. แจ้งปฏิทินการนิเทศและหนังสือราชการ 
ให้โรงเรียนทราบ  
     4. ดำเนินการนิเทศ 

    5. สรุปรายงานผลการนิเทศ 

            นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง  
และคณะ 

ดร. วิโรจน์ ค้อไผ ่
รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 
นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง 
ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ 
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6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 199,350  บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
1. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
          - ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 30 บาท 1 มื้อ 
    1.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
          - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 
          - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 
          - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 50 คน ๆ ละ 300 บาท 1 วัน 
          - ค่าวัสดุ ป้ายไวนิล และวัสดุสำนักงาน 
    1.3 สรุปผลการแข่งขันและรายงานผลการแข่งขันให้สถานบันภาษาไทย 
          - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 10 คน ๆ ละ 30 บาท 1 มื้อ 
          - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 

28,800 

 
15,000 

 
 

1,500 
 

3,000 
5,000 

 
 
 
 

300 
1,000 

 
 
 
 

3,000 

 

2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนภาษาไทยตามแนวทางภาษาพาเพลิน 
ด้วยบันได 7 ขัน้ (นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้) 
- ค่าอาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการอบรม คน 10 คน คนละ 30  บาท  
- ค่าพาหนะคณะกรรมการในการเตรียมการอบรม คน 10 คน คนละ 200 บาท   

41,300 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

300 
2,000 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
- ค่าอาหารว่างคณะผู้เข้าอบรมจำนวน 175 คน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท  
- ค่าอาหารกลางวันคณะครูที่เข้าอบรม คน 175 คน คนละ 100 บาท 1 วัน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุ  / ค่าสำเนาเอกสาร 

 
 
 

 
5,000 

10,500 
17,500 

 
 

 
 
 

6,000 

3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคนิคการสอนการอ่านรู้เรื่องและการเขียนสื่อสาร (ทักษะการเขียนตอบ
ข้อสอบอัตนัย) 
- ค่าอาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการอบรม คน 10 คน คนละ 30  บาท  
-ค่า ค่าพาหนะคณะกรรมการในการเตรียมการอบรม คน 10 คน คนละ 200 บาท   
- ค่าอาหารว่างคณะผู้เข้าอบรมจำนวน 175 คน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท  
- ค่าอาหารกลางวันคณะครูที่เข้าอบรม คน 175 คน คนละ 100 บาท 1 วัน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าวัสดุ  / ค่าสำเนาเอกสาร 

41,300 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

300 
2,000 
10,500 
17,500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 

4. กิจกรรมการประเมินการอ่าน – การเขียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
- ค่าอาหารว่างในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวน คน 30 คน คนละ 30  บาท  
- ค่าพาหนะคณะกรรมการออกนิเทศการประเมินการอ่านการเขียน 4 ครั้ง 5 อำเภอๆละ 2 คน 
  คนละ 240 บาท  
- ค่าวัสดุ  / ค่าสำเนาเอกสาร 

13,500 
 
 
 
 

 
900 

9,600 
 

 
 
 
 

3,000 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
5. กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนภาษาไทยต้นแบบ 
- ค่าพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

20,500 

 

 
10,000 
10,500 

  

6. กิจกรรมการอบรมออนไลน์การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขัน้สูง (เทคนิคบันได 6 ขั้น สพฐ.) 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 การประชมุเตรียมการจัดอบรมออนไลน์  
- ค่าอาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการอบรมออนไลน์ คน 20 คน  
คนละ 30  บาท จำนวน 2 มื้อ  
- ค่าอาหารกลางวันของคณะกรรมการเตรียมการอบรมออนไลน์ คน 20 คน  
คนละ 100  บาท จำนวน 1 มื้อ 

- ค่าพาหนะคณะกรรมการในการเตรียมการอบรม คน 15 คน คนละ 200 บาท   
กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 การจัดอบรมออนไลน์  
- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมออนไลน์จำนวน 20 คน 2 มื้อๆละ 30บาท 2 วัน 

- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมออนไลน์จำนวน 20 คน 1 มื้อๆ ละ  
100 บาท 2 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 วัน 
- ค่าวัสดุ  / ค่าสำเนาเอกสาร 

34,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 
 

1,200 
 

2,000 
 

3,000 
 

2,400 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,400 

 



100 

 

 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 
7. การนิเทศติดตามเพื่อ รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยในการแก้ปัญหาอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ 
- ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตาม จำนวน คน 30 คน คนละ 30  บาท  
- ค่าพาหนะคณะกรรมการออกนิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นป.1 – ม.3 
จำนวน 3 ครั้ง ใน 5 อำเภอๆ ละ ถ คนละ 240 บาท เป็นเงิน 
- ค่าวัสดุ  / ค่าสำเนาเอกสาร 

19,900 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

900 
18,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 

 

รวม 199,350 39,400 124,450 26,400  

หมายเหตุ      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนภาษาไทย 
มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อน
ภาษาไทยตามแนวทางภาษาพาเพลินด้วยบันได  
7 ขั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ เทคนิควิธีการสอนการ
อ่านรู้เรื่องและการเขียนสื่อสาร และการสอน
สมรรถนะอ่านจบัใจความสำคัญด้วยเทคนิคบันได  
6 ขั้น (สพฐ.) ได้อย่างถูกต้อง 
3) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  มี
ความรู้และทักษะในการสอนอ่านแจกลูกสะกดคำ
ตามกระบวนการภาษาพาเพลินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน
ออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่อง   
อ่านรู้เรื่องและสื่อสาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
5) นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึน้อย่างน้อยร้อยละ 5  
6) สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีฐานข้อมูลการอ่าน 
การเขียนนักเรียนและนิเทศติดตามการดำเนินการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย และมี
เครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็งเป็นครู 
มืออาชีพและครนูักวิจัย 

การนิเทศติดตาม 

การสอบถาม 

 
 
 
 

การนิเทศติดตาม 

 
 

การนิเทศติดตาม 

 
 
 
 

การประเมินความสามารถด้าน
การอ่านการเขียน 

 
 

การทดสอบ 

 

การนิเทศติดตาม 

แบบนิเทศติดตาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 

แบบนิเทศติดตาม 

 
 

แบบนิเทศตดิตาม 

 
 
 
 

แบบประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านการเขียน 

 
 

แบบทดสอบ 

 

แบบนิเทศติดตาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
        8.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนภาษาไทย 
ตามแนวทางภาษาพาเพลินด้วยบันได 7 ขัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ เทคนิควิธีการสอนการอ่านรู้เรื่องและการเขียนสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง 
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 8.3 ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  มีความรู้และทักษะในการสอนอ่านแจกลูกสะกดคำ 
ตามกระบวนการภาษาพาเพลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.4 นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านรู้เรื่องและสื่อสาร ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5  
 8.6 สพป.ขอนแกน่เขต 4  มีฐานข้อมูลการอ่านการเขียนนักเรียนและนิเทศติดตามการดำเนินการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านภาษาไทย และมีเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็งเป็นครูมืออาชีพและครูนักวิจัย 
 
 
         
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง) 
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (ดร. วโิรจน์ ค้อไผ่) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 4 
 
 

    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
              (นายชาญกฤต น้ำใจดี) 
        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน O – NET ปีการศึกษา 2565 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 
    มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง  
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม  2564 - กันยายน  2565 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551   ไดก้ำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัด
ให้มีการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในระดับชัน้เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรอิสระที่รับผิดชอบ
ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นศูนย์สอบสำหรับ
ดำเนินการจัดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ซึ่งเป็นศูนย์สอบ จึงจัดทำโครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานขึ้น เพ่ือดำเนินการจัดสอบนักเรียนทุกโรงเรียนตามระดับชั้นที่รับผิดชอบ เพ่ือให้สถานศึกษา
นำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ต่อไป  
 
2.  วัตถุประสงค์การประเมิน 
 1. เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 2. เพ่ือวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สำหรับนำไปใช้ปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด 
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3. เป้าหมายของการประเมิน  
       3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1.  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 สนามสอบ เข้ารับการการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET)   

2.  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 4  สนามสอบ  เข้ารับการการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  (O-NET)    

3.  นกัเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนในสังกัดเข้ารับการประเมินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
             1. นักเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ100 เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET)   
  2. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ100  เข้าสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET)   
  3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เขา้รับการประเมินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 
4. วิธีดำเนินงาน (รายละเอียดกิจกรรม) 
 4.1 วางแผนการดำเนินงาน (P) 
 4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ (P) 
  4.3 ประชุมคณะทำงาน /จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (D) 
  4.3.1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพือ่จัดทำคำสั่งระดับสนามสอบ 
  4.3.2 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดสอบกับคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมคณะกรรมการหัวหน้า
สนามสอบ 
  4.3.3 จัดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  4.4 นิเทศติดตามการจัดสอบ O-NET ทุกสนามสอบ (C) 
  4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (A) 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
ตัวบ่งชี้
ความสำเร็จ 

การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

P - การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ - บัญชีลงเวลา 
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- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 

D - ความร่วมมือ/การลงมือทำ - การจัดสอบ 

C - การรายงานผลการปฏิบัติงาน - แบบสรุปการดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

A - ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
5. แผนการดำเนินงานการจดัสอบ (O-NET) 

 

 

 

 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การเตรียม
ความพร้อม
การ
ดำเนินการ   
1.1 ประชุม
วางแผนจัดทำ
คำสั่ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
1.2 ประชุม
ชี้แจงแนว
ปฏิบัติการ 
จัดสอบกับ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

    
 
 
 
 

        นางสาว 
กรรยา  
จิตฟุ้ง 
นางสาว
รัชนีกร  
วงศ์สะอาด 
นางสาว 
ภัทริกา 
ทองยา 
 

ผอ.เขต 
รอง ฯ ผอ.
เขต 
ผอ.กลุ่ม
นิเทศก์ 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. การ
ดำเนินการจัด
สอบ 
2.1 จัดสอบ
นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่  6  ใน
วันที่ 12  
กุมภาพันธ์ 
2565 
2.2 จัดสอบ
นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่  3  ในวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 
2565 
2.3 นิเทศ
ติดตาม และ
กำกับการ
ดำเนินการจัด
สอบ ในวันที่ 
12 – 13 
กุมภาพันธ์ 
2565 

            นางสาว 
กรรยา  
จิตฟุ้ง 
นางสาว
รัชนีกร  
วงศ์สะอาด 
นางสาว 
ภัทริกา 
ทองยา 
 

ผอ.เขต 
รอง ฯ ผอ.
เขต 
ผอ.กลุ่ม
นิเทศก์ 
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5.1 กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน (การจัดสอบ O-NET) 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการ 
1.ประชุมวางแผนจัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 
-ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพ่ือจัดทำคำสั่งระดับสนาม
สอบ 

 กุมภาพันธ์ 65    

2 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดสอบกับคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
-ประชุมคณะกรรมการหัวหน้าสนามสอบ 

 กุมภาพันธ์ 65   

3. จัดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  12 – 13  
ก.พ. 65 

 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. สรุปผลการ
จัดการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน O-
NET ประจำปี
การศึกษา 
2564 

            นางสาว 
กรรยา  
จิตฟุ้ง 
นางสาว
รัชนีกร  
วงศ์สะอาด 
นางสาว 
ภัทริกา 
ทองยา 

ผอ.เขต 
รอง ฯ ผอ.
เขต 
ผอ.กลุ่ม
นิเทศก์ 

4. วิเคราะห์
สรุปผลการ
ประเมิน และ
จัดทำ
สารสนเทศ 
รายงานผล 
 

            นางสาว 
กรรยา  
จิตฟุ้ง 
 
 
นางสาว
รัชนกีร  
วงศ์สะอาด 
นางสาวภัท
ริกา 
ทองยา 

ผอ.เขต 
รอง ฯ ผอ.
เขต 
 
 
ผอ.กลุ่ม
นิเทศก์ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการ 
4.  สรุปผลการจัดการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน O - 
NET ประจำปีการศึกษา 2564 

  เม.ย. 65  

5. วิเคราะห์สรุปผลการประเมิน และจัดทำสารสนเทศ 
รายงานผล 

   เม.ย. 65 

 
6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
  งบประมาณจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา จัดสรรโอนงบประมาณการดำเนินงาน 
              จำนวน  403,826.67 บาท  (สี่แสนสามพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดสอบ
กับคณะกรรมการดำเนินงาน 
ระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ 
(หัวหน้าสนามสอบ /กรรมการกลาง  /
ตัวแทนศูนย์สอบ และคณะกรรมการ
นเิทศระดับศูนย์สอบ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 130 คน × 60 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ 
จำนวน 130 คน x 100 บาท 
 

 
 
 
 
 

7,800 
 

13,000 

 

 
 
 
 
 

7,800 
 

13,000 

  

รวม 20,800  20,800   
2. ค่าตอบแทนประธาน 
ระดับศูนย์สอบ 
ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565  
จำนวน 1 คน x 5,000 x 2 วัน 

10,000 
 

10,000 
 

   

รวม 10,000 10,000    

3. ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 
การจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ  
ในวันที่ 10 และ 16 กุมภาพันธ์ 2565  
จำนวน 2 คน x 2,000 x 1 วัน 

4,000 4,000    
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

 

รวม 4,000 4,000    

4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและสนามสอบ ป.6 จำนวน 15 สนามสอบ 
4.1 หัวหน้าสนามสอบ 15 คน  
คนละ 550 บาท 
 

8,250 8,250    

4.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 30 คน  
คนละ  500 บาท 
 

15,000 15,000    

4.3 กรรมการคุมสอบ 216 คน  
คนละ 450 บาท 
 

 
97,200 97,200    

4.4 กรรมการกลาง 33 คน  
คนละ 450 บาท 
 

14,850 
14,850 

 
   

4.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน 15 คน  
คนละ 450 บาท 
 

6,750 
6,750 

 
   

4.6 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 15 คน คน
ละ 450 บาท 
 

6,750 
6,750 

 
   

4.8 นักการภารโรง 19 คน  
คนละ 250 บาท 

4,750 4,750 
 

   

รวม 153,550 153,550    

5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและสนามสอบ ม.3 จำนวน 4 สนามสอบ 2 วัน 

5.1 หัวหน้าสนามสอบ 4 คน  
คนละ 550 บาท จำนวน 2 วัน 

4,400 4,400    

5.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 8 คน  8,000 8,000    
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

คนละ  500 บาท จำนวน 2 วัน 

5.3 กรรมการคุมสอบ 64 คน  
คนละ 450 บาท จำนวน 2 วัน 

57,600 57,600 
   

5.4 กรรมการกลาง 10 คน  
คนละ 450 บาท จำนวน  2 วัน 

9,000 9,000 
   

5.5 เจ้าหน้าที่ประสานงาน 4 คน  
คนละ 450 บาท จำนวน 2 วัน 

3,600 3,600 
   

5.6 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 คน  
คนละ 450 บาท จำนวน 2 วัน 

3,600 3,600 
   

5.7 นักการภารโรง 6 คน  
คนละ 250 บาท จำนวน 2 วัน 

3,000 3,000 
   

รวม 89,200 89,200    
6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะทำงานประจำศูนย์สอบ 
ในวันที่ 8 ก.พ. 65 และวันที ่15 ก.พ.65 
จำนวน 60 คน คนละ 250 บาท จำนวน 
2 วัน  (60 x 250 x 2) 

30,000 30,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

รวม 30,000 30,000    
7. ค่าพาหนะเดินทางสำหรับตัวแทน
ศูนย์สอบ  
 - ป.6 จำนวน 15 สนามสอบ  
จำนวน 1 วัน คันละ 300 บาท 
 - ม.3 จำนวน 4 สนามสอบ 
จำนวน 4  คัน คันละ 300 บาท จำนวน 
2 วัน  

 
 

4,500 
 
 

2,400 
 

 
4,500 

 
 

2,400 

   

รวม 6,900 6,900    

8. ค่าตอบแทนการใช้สถานที ่  15,000    
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

เป็นสนามสอบ 
7.1 ป.6 จำนวน 15 สนามสอบ 
สนามสอบละ 1,000 บาท  
(15 x 1,000) 
7.2 ม.3  จำนวน  4  สนามสอบ 
สนามสอบละ 1,000 บาท  
(4 x 1,000) 

 
15,000 

 
 

4,000 

 
 

4,000 

รวม 19,000 19,000    
9. ค่าพาหนะกรรมการนิเทศ ติดตาม
สนามสอบและค่าตอบแทน  
(12 - 13 ก.พ. 65) 
 - ค่าพาหนะ จำนวน 31 คัน เหมาจ่าย 
คันละ 300 บาท จำนวน 2 วัน  
(300 x 2 วัน) 
- ค่าตอบแทน วันละ 450 บาท  
จำนวน 2 วนั 31 คน  
(31x 250 x 2 วัน) 

 
 
 

18,600 
 
 
 

27,900 

 
 
 

18,600 
 
 
 
 

27,900 

 
 
 
 

  

รวม 46,500 46,500    
10. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ขนส่ง
ข้อสอบไปยังศูนย์กระจายข้อสอบ 
จำนวน 4 คัน  

2,000 
  

2,000 
 
 

 

รวม 2,000   2,000  
11. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ  
หมึกพิมพ์ การจัดทำเล่มรายงานผล  
เป็นต้น   

6,376.67  

 

6,376.67 
 
 
 

 

รวม 6,376.67   6,376.67  

12. ประชุมสรุปและประเมินผล      



112 

 

 

 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
O-NET ปีการศึกษา 2564 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
จำนวน 2 มื้อ  
จำนวน 50 คน  X  30 บาท  
- ค่าอาหารกลางวันการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 1 มื้อ 
จำนวน 50 คน  X  100 บาท  
- ค่าพาหนะเดินทาง 
ของคณะกรรมการในการเข้าร่วม 
ประชุม จำนวน 15 คัน  เหมาจ่าย  
คันละ 500 บาท จำนวน 1 วัน  
(500 x 1 วัน) 

 
 
 
 

3,000 
 
 
 

5,000 
 

7,500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7,500 

 
3,000 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

รวม 15,500 7,500 8,000   
รวมทั้งสิ้น 403,826.67 366,650 28,800 8,376.67  

 
7. การติดตามประเมินผล 
 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้วัด 
1.  นักเรียนได้รับการทดสอบ 
ครบทุกคน ทุกโรงเรียน ตรงตามวัน 
เวลา และสนามสอบที่กำหนด 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

2.  ผลการประเมินได้ข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีได้รับ มีความเที่ยงตรง 
ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน 

การทดสอบ แบบทดสอบ 
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 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือจะได้นำผลการประเมินไปใช้ประกอบ การพิจารณาในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 8.2 เปน็ตัวบ่งชี้ในการกำกับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 
 8.3 ได้ข้อมูลสารสนเทศย้อนกลับ สำหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจและกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
 8.4 ได้ข้อมูลพื้นฐานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับเปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

 (ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง) 

ศึกษานิเทศก์ /หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

               (ลงชื่อ)           ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
                           (ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (ดร. วโิรจน์ คอ้ไผ่) 
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
  
 
                   (ลงชื่อ)              ผู้อนุมตัิโครงการ 
                    (นายชาญกฤต น้ำใจดี) 
       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ :   นิเทศติดตาม เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
                 คนเก่ง คนดี ที่ปฏบิัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สพป.ขอนแก่น เขต4 
แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย :  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวบุษบา มิ่งไธสง และคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 
ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ :  ปีงบประมาณ 2565 

สว่นที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถชีีวิตในศตวรรษท่ี 21 
             (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
        (3) การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
            การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในและภายนอกทุกระดับ ทุกประเภท 
       2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยังมีการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   โครงการ การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เป็นโครงการที่ใช้กลไกสำคัญ โดยดำเนินการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิง
ประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและนอกของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดย
การดำเนินการดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีบริบทการจัด
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
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        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
    โครงการ การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เป็นโครงการที่ใช้กลไกสำคัญ โดยดำเนินการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่
เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน โดยการดำเนินการดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีบริบทการจัด
การศึกษาทีแ่ตกต่างกัน 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ โดยแยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากจากประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการ
สอบทีน่ําไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเปน็สำหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะทีจ่ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    โครงการ การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เป็นโครงการที่ใช้กลไกสำคัญ โดยดำเนินการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่
เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน โดยการดำเนินการดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่มีบริบทการจัด
การศึกษาที่แตกตา่งกัน 

 1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 1.4  แผนระดับที่ 3  

1. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลัก 
  1) มุ่งเนน้การพัฒนาโรงเรียนควบคูก่ับการพัฒนาครู 
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  2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2. ความสอดคลองกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
  1) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
3. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่ 

จำเป็น 
4. กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้
มุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของ
โรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึง
การศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมการจัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง
ที่จับคู่ระหว่างโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาดี และโรงเรียนที่ต้องเร่งรัดคุณภาพ เพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการยกระดับ
คุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเข้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ใช้การบูรณาการความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กล่าวถึง การประกันคุณภาพ
การศึกษาว่าเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา
ดำเนินการพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็นสิ่งยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษา
นั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุก
ปี พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษา ที่ส่งผลให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 โดยจัดทำมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามี
หน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีความเข้มแข็ง
และเกดิการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมายังมีสถานศึกษาบางแห่งที่มีการประกันคุณภาพภายในที่ยังไม่
เป็นระบบขาดการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแนะนำจากหน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทำให้คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงจัดทำโครงการ การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ขึ้น เพ่ือดำเนินการตรวจเยี่ยมพ้ืนทีเ่ชิงประเมนิ เพ่ือพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยการดำเนินการ
ดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอันส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานประกันที่ได้มาตราฐาน 
  -  เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต4 
  - เพ่ือยกย่องเชิญชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 กลุ่มเป้าหมาย 
  สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
  2.3.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต4  (จำนวน 175 โรงเรียน)  

 2.4  เป้าหมาย 
  2.4.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   2.4.1.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามบริบทของตนเอง และเป็นผู้นําด้านการประกันคุณภาพ 
   2.4.1.2 สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนทีใ่ช้สถานศึกษา 
เป็นฐาน 
   2.4.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเข้าร่วมโครงการ 
   2.4.1.4 นักเรียนเข้าร่วมโครงการและได้รับการพัฒนาทางการศึกษาตามมาตรฐาน 
ที่สถานศึกษากำหนด 
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  2.4.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.4.2.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎ กระทรวงฯ พ.ศ. 
2561 
   2.4.2.2 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ระดบั
ห้องเรียน 
 
 2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1 เชิงผลผลิต (Output) 
   1) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้ง 175 โรงเรียน มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบท
ของตนเอง 
   2) สถานศึกษาสังกัดสพป.ขอนแก่น เขต4 สามารถบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ เป็นต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ทีใ่ช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

     2.5.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาตามกฎ กระทรวงฯ พ.ศ. 2561 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2) สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับ
ห้องเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินมีศักยภาพทางวิชาการในเชิงประเมินเพ่ิมข้ึน สามารถ
ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำชี้แนะ คำปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง   
  2.6.2 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของสถานศกึษา สามารถขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.6.3 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้รับการชี้แนะ คำแนะนำในดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
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  2.6.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 มีรายงานการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิง
ประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่มีบรบิทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 
 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้ง 175 โรงเรียน  
  2.7.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
  2.7.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.เขต 4 
   2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตลอดปกีารศึกษา 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       งบประมาณ (Budget) สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้ ดังนี ้
2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 

 
ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

1 นิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน 
มีขั้นตอนดังนี้ (PDCA) 
ขั้นวางแผน P 
 การวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม (Before Site Visit)    
- ประชุมวางแผน /ประสาร/ปรึกษา/วางแผนร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 - ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ เพ่ือรับการ
ตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
          - จัดทำกำหนดการ/ปฎิทินการดำเนินงานของ
กิจกรรม 
ขั้นดำเนินการ  D 
          - คำสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการรับผิดชอบ
กิจกรรมตามแผนงาน 
          - จั ดท ำเอกสารคู่ มื อการป ระกันภ าย ใน
สถานศกึษา 
           - สร้างคสามตระหนักและเตรียมความพร้อม

ส.ค. - ก.ย. 
2564 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ

ประเมินผลการ
จัดการศึกษา  

สพป.-      
ขอนแก่น  
เขต 4 
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ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ในการรับการประเมิน  
           - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินแผนงานที่
กำหนด 
           - จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR 
 
 ขั้นกำกับติดตาม c 
ระหว่างการตรวจเยี่ยม (During Site Visit) 
 - คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพ้ืนทีเ่ชิงประเมิน 
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังดักทุกโรงเรียน  
หลังการตรวจเยี่ยม (After Site Visit) 
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิง
ประเมิน การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพ่ือสรุปประเด็น
ร่วมกัน รวบรวมและสรุปผลการตรวจเยี่ยม พร้อมทั้ง
บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการตรวจเยี่ยม และจัดทำ
รายงานขัน้ประเมินผล A 
          - ประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
           - ประเมินโครงการ 
           -รายงานผลการดำเนินงาน และเสนอผลการ
ตรวจเยี่ยม 
           - รางงายผลสรุปโครงการต่อฝ่ายบริหารสพป.
ขอนแก่นเขต4,และ สพฐ. 

 
 
2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมตามโครงการฯ  ขั้ นตอนดั งนี้  

(PDCA) 
การวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม (Before  

 4,000 
 
 
 

200 5,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 Site Visit)    - ประชุมวางแผน /ประสาร/

ปรึกษา/วางแผนร่วมกับผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
 - ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
เพ่ือรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
   - ค่าอาหารกลางวัน  
(30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
          - จัดทำกำหนดการ/ปฎิทินการ
ดำเนินงานของกิจกรรม 

  
 
 
 
 

1,800 
3,000     

  

 1.2 ระหว่างการตรวจเยี่ยม (During Site 
Visit) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ เชิง
ประเมิน จำนวนกลุ่มละ  5 คน ออกนิเทศ 
กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประ
โรงเรียนในสังกัดครบ 175 โรงเรียน จำนวน 
4 วัน 
 - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  - ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(75 คน x 120 บาท x 3วัน) 

  
 
 
 
 
 

15,000 
27,000 

  
 
 
 
 
 

15,000 
27,000 

 1.3 หลังการตรวจเยี่ยม (After Site Visit) 
ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิง
ประเมิน จำนวน 75 คน เพ่ือสรุปประเด็น
ร่วมกัน รวบรวมและสรุปผลการตรวจเยี่ยม 
พร้อมทั้งบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการ
ตรวจเยี่ยม และจัดทำรายงาน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(35 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
   - ค่าอาหารกลางวัน  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2,100 
 

  
 
 
 

 
 
 

2,100 
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หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

นิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยม      

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 (35 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)  3,500  3,500 

2 กิจกรรม คืนความสุข เชิดชูคนดี คนเก่ง ณ. 
สพป.ขอนแก่นเขต4 
- ประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ 
- ดำเนินการจัดทำตามโครงการฯตามลำดับ
ขั้นตอน 
- แจ้งโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุ
คลดีเด่น และโรงเรียนดีเด่น 
- ประชุมคณะกรรมการฯและผู้ที่เกียวข้อง
เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคล
ดีเด่น 
- ดำเนนิการคัดเลือกบุคลดีเด่นและโรงเรียน
ดีเด่น 

 15,000  15,000 

3 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน และเสนอ
ผลการตรวจเยี่ยม 
   - ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานผลโครงการ 
(ตามกิจกรรที่ 1 ) 
สรุปรายงานกิจกรรม  (ตามกิจกรรมที2) 

  1,700 1,700 

 รวมทั้งสิ้น    50,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

พ้ืนที่เชิงประเมิน 
สรุป /รายงานผลการดำเนินงาน  
และเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

     

รวม      
 
 

(ลงชื่อ)                                          ผู้เสนอโครงการ            
                   ( นางสาวบุษบา มิ่งไธสง)                                       

          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 

 
(ลงชือ่)                                        ผู้ตรวจสอบโครงการ 

 ( นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   (ลงชื่อ)                                        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
     ( นายโกสิน สะตะ) 

          ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 
(ลงชื่อ)                                        ผู้รับรองโครงการ 
              ( ดร.วโิรจน์ ค้อไผ่ ) 

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

 
                    (ลงชื่อ)                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)                                 
                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศกึษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่ 
แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย :  
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวบุษบา มิ่งไธสง และคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
ลักษณะโครงการ : ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ 2564 – ปีงบประมาณ 2565 

ส่วนที่  1  ความเชือ่มโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
        3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
           3.3การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
       (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยังมีการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 โครงการ การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 
ระดับเขตพ้ืนที่ เป็นโครงการที่ใช้กลไกสำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาทุกขนาด และทุกประเภทการจัดการศึกษาในสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
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• เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทกัษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   

    โครงการ การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี
การศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่ ใช้กลไกสำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาทุกขนาด และทุกประเภทการจัดการศึกษาในสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

• แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ โดยแยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากจากประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการ
สอบทีน่ําไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเปน็สำหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  
     โครงการ การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ใช้กลไกสำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาทุกขนาด และทุกประเภทการจัดการศึกษาในสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  1) เป้าหมายรวม 
   1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที ่3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   เป้าหมายรวม 
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   3. โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ ต้องการการยกระดับคุณภาพ 
ของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
   4. ครูและผู้ เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ ต้องการ  
การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่างเพียงพอ 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  - 

 1.5  แผนระดับที่ 3  

1. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลหลกั 
  1) มุ่งเนน้การพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 

  2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2. ความสอดคลองกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
  1) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
3. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่ 

จำเป็น 
4. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 
แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
ได้มุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของ
โรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึง
การศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมการจัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง
ที่จับคู่ระหว่างโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาดี และโรงเรียนที่ต้องเร่งรัดคุณภาพ เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการยกระดับ
คุณภาพตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเข้าหมายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ใช้การบูรณาการความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กล่าวถึง การประกันคุณภาพ
การศึกษาว่าเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
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ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษา
ดำเนินการพัฒนาขึ้น เพ่ือให้เป็นสิ่งยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนว่าสถานศึกษา
นั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ ของหน่วยงานต้นสังกัด 
สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุก
ปี พร้อมทั้งกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำสถานศึกษา ที่ส่งผลให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และข้อมูลแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผน
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามที่กำหนด ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึง
จัดทำโครงการการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ
เขตพื้นที ่ ขึ้น เพื่อดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่ส ถานศึกษา
อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นต่อไป 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564  ของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
  2.2.2 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและยกระดับคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
  2.2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 
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 2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
   2.3.1.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทอย่างมีประสิทธิภาพและชุมชนมีความมัน่ใจต่อผลการจัดการศึกษา 
   2.3.1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศึกษาให้แก่สถานศึกษาอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น 
  2.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   2.3.2.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎ กระทรวงฯ พ.ศ. 
2561 
   2.3.2.2 สถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือการประกัน คุณภาพที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทของตนเองมีจำนวนเพิม่ขึ้น 
   2.3.2.3 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ 
   2.3.2.4 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับ
ห้องเรียน 
 

2.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงผลผลิต (Output) 

   1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ร้อยละ 80  
มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทอย่างมีประสิทธิภาพและชุมชนมีความมั่นใจต่อผลการจัดการศึกษา 
   2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดครบทุกโรงเรียน 

     2.5.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎ กระทรวงฯ พ.ศ. 2561  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) สถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ 
การประกัน คุณภาพทีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทของตนเองมีจำนวนเพ่ิมขึ้น           
  3) สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภ าพ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   4) สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับ
ห้องเรียน ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 2.6 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 สถานศึกษาได้ทราบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
  2.6.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่
สถานศึกษาอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น  
 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  2.7.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
  2.7.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4 
 2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ....กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565.... 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       งบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้ ดังนี้ 
                  15,000  บาท 
 
 

       2.9.1 กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมและการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

1 การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 ดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 

2565  กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา  

สพป.
ขอนแก่น  
เขต 4 

2 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน และเผยแพร่กิจกรรม  2565 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา  

สพป.
ขอนแก่น  
เขต 4 
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2.9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 13,400 บาท โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม งบประมาณ  

1 การสังเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 

      

 1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
   - ค่าอาหารกลางวัน  
1.2 (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

  
 
 

1,200 
 

2,000 

500 500 
 
 

1,200 
 

2,000 

-  

 1.2 คณะกรรมการดำเนินการ
สังเคราะห์รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
ประจำปกีารศึกษา 2563  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(45 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
   - ค่าอาหารกลางวัน  
(45 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2700 
 

4500 

500 500 
 
 
 

 
2700 

 
4500 

  
 
 
 

2 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน   1,000 1,000   

 รวมทั้งสิ้น  10,400 2,000 13,400   
(ขออนุมัติถวัจ่ายทุกรายการ) 
 
 
2.9.3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาส) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

การสังเคราะห์รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 

     



131 

 

 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

สรุป /รายงานผลการดำเนินงาน      
รวม      13,400    13,400 

 
 
(ลงชื่อ)                                          ผู้เสนอโครงการ            

                   ( นางสาวบุษบา มิ่งไธสง)                                       
          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 

 
(ลงชือ่)                                        ผู้ตรวจสอบโครงการ 

 ( นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   (ลงชื่อ)                                        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
     ( นายโกสิน สะตะ) 

          ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 
(ลงชื่อ)                                        ผู้รับรองโครงการ 
              ( ดร.วโิรจน์ ค้อไผ่ ) 

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

 
                    (ลงชื่อ)                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)                                 
                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ :  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  
                                              /สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ชื่อ     นางสาวบุษบา  สกุล      มิง่ไธสง      โทรศัพท ์   0614293246 
                              โทรสาร....................................E-mail : ......................................................... 

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
ความสอดคล้องกับ : (   ) ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    
                           (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (   ) นโยบายและแผนระดับชาติ 
                           (   ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4  
สนองนโยบายระดับ สพฐ.  นโยบาย  : ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด  1 , 2 , 3 
แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษษย์ โครงการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
งบประมาณ 20,000  บาท 

1.  หลักการและเหตุผล 
ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ดำเนินติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน

มานั้น  ได้ช่วยยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยทั่วๆ  ไปให้สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เกิด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตก
กังวลเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดจากปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดเป็นนโยบาย
สำคัญ รวมทั้งได้ดำเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
องค์กร สถาบันและประชาชนในระดับต่างๆ ของสังคมท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

             ปัจจุบันคนไทยกว่า 60 ล้านคนสามารถสร้างขยะมูลฝอยทั่วประเทศได้มากถึง 14.4 ล้านตัน หรือ 39,240 ตัน
ต่อวัน (สถานการณ์ดา้นการกำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ) ประกอบด้วยขยะประเภทบรรจุภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ที่สามรถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปกลับมาใช้ซ้ำ (Recycle) แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะ
กลับมีไม่ถึง  70%  ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆ หรือมีการนำไป
กำจัดโดยวิธีกองบนพ้ืนซึ่งไมถู่กต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
            ขยะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่าง ๆ มากมายและเป็นแหล่งการแพร่ของเชื้อโรค ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดิน
หายใจ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคในระบบผิวหนัง การเกิดอุบัติเหตุ จะเห็นว่าจะเป็นตัวบั่นทอนอายุของประชาชนให้
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สั้นลงได้ ทุกระบบของการเกิดโรคมีสาเหตุจากขยะเกือบทั้งสิ้น ขยะบางชนิดก็มีประโยชน์บ้างถ้ามีวิธีการนำกลับมาใช้จะได้
คุณค่าอย่างแท้จริง การกำจัดขยะ ไม่ว่าโดยวิธีใด ย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยเฉพาะในบ้านเราไม่ได้มีการแยกขยะอันตรายที่มีสารเคมีและโลหะหนักออกไปกำจัดให้ถูกต้อง ก็ยิ่งน่าเป็นห่วง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน การหาวิธีกำจัดขยะในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
เหมือนการระดมคนมากวาดถนนหรือใช้รถดูดฝุ่น เพราะ “ กวาดเท่าไหร่กไ็ม่หมด ถ้าไม่งดทิ้งขยะ” แต่สำหรับการ 
กำจัดขยะให้ได้ผล ต้องแก้ท่ีต้นเหตุ คือ “คน” ซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันทำให้ปริมาณขยะ
เพ่ิมข้ึนเรื่อย  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวน 
175 โรงเรียน จึงเห็นความสำคัญในการกำจัดขยะ มีการจัดเก็บ แยก ทำลาย เผา ฝัง ทำปุ๋ยหมัก แล้วก็ไม่สามารถลดขยะ
ลงได ้พร้อมทั้งเป็นปัญหาระดับประเทศในการทำลาย หรือจัดหาแหล่งที่กำจัดขยะได้ เป็นการแก้ปัญหาปลายทางเท่านั้น 
ถ้ามีการตัดวงจรจากการเกิดขยะได้ขยะจะลดได้ส่วนหนึ่ง โรงเรียนพร้อมสร้างพลังชุมชน สร้างจิตสำนึก สร้างพฤติกรรม 
เปลี่ยนนิสัยของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ เยาวชนในโรงเรียนและประชาชนในชุมชน  จึงจัดกิจกรรม “รวมพลัง....
ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ” เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อันมหาศาลต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการด้านการจัดขยะในโรงเรียนให้รู้จักการคัดแยกขยะและลด 
ขยะในโรงเรียน  

2.2 เพ่ือจัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริม การสร้างจิตสำนึกความตระหนักและพฤติกรรม 
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

2.3 เพ่ือส่งเสริมการดำเนินการวิจัยในการอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา หรือโรงเรียนในสังกัด 

สถานที่ดำเนินโครงการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษบา 

ขอนแกน่ เขต 4  
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอบนแก่น เขต 4 

      3.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
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1.  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวด มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

      2.  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีการ 
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
3.2 ผลผลิต (Output)  

              1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวด มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวต 
             2.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4  มีหลักสูตรการจัดการศึกษา 
กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.3 ผลลัพธ์ (Outcome)  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4  มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวด มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต 
                2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีการดำเนินการวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.4 ผลกระทบ (Impact) 

1. สภาพแวดล้อม ในโรงเรียนให้ ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
          2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ในการดำเนินชีวิต 
4.  งบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการพร้อมระบุช่วงเวลาที่จะดำเนินการ (โดยละเอียด)      
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ที ่ กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ  ระยะเวลา
ดำเนินการ 

1 กิจกรรม - จัดประชุมเพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 
 ตามโครงการชี้แจงการจดักิจกรรม ให้ตรงกับวัตถุประสงค์  
ของโครงการคัดเลือกกิจกรรม  
   - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกเลือกหัวข้อวิจัยดำเนินงานคัดเลือก
โรงเรียน 
   - ดำเนินการวิจัยระดับเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนในสังกัด 
ลงพื้นที ่ดำเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
   - ค่าอุปกรณ์ ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม 
   - จัดทำบทสรุปของผู้บริหารที่เป็นข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกัน 
ระหว่างรร.สพท.และสพฐ.  
จัดส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ สพฐ.จำนวน 1 ชุดทางไปรษณี 
ส่งไฟล Word และpdf ทางอีเมล์eesdobecresearch@gmail.com 
   -  อาหารว่าง  ( 55 x30บาท x 2 มื้อ)   เป็นเงิน    บาท 
   - อาหาร (    55 คน x100 บาท x 1 มื้อ)  เป็นเงิน      บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3,000 
    5,500 

พฤษภาคม 
2565 
ถึง 

กันยายน 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรม  ศึกษาดูงาน 
- ศูนย์การเรียบนรู้ สิ่งแว้ดล้อม  
- โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 

  20,00  

 ผลรางวัล สพฐ.จัดทำเกียรติบัตรให้ สพท.โรงเรียน และผู้วิจัย  - 1500 กันยายน  

 รวม     30,000  

ถั่วจ่ายทุกรายการ 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ดำเนินการด้านการจัดขยะใน  
โรงเรียนให้รู้จักการคัดแยกขยะและลดขยะในโรงเรียน  
  2. ปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนลดลง 
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  3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้นวัตกรรมงานวิจัย  
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนในสังกัด ที่เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
  4. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ  
(Zero Waste School) อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
  5. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีสภาพแวดล้อมท่ีดี นา่ดู  
น่าอยูน่่าเรียน 
     

(ลงชื่อ)                                          ผู้เสนอโครงการ            
                      (นางสาวบุษบา มิ่งไธสง)                                       

          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 

 
(ลงชือ่)                                        ผู้ตรวจสอบโครงการ 

    (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   (ลงชื่อ)                                        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
       (นายโกสิน สะตะ) 

          ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 
(ลงชื่อ)                                        ผู้รับรองโครงการ 
                (ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ ) 

       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

 
                    (ลงชื่อ)                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                   (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)                                 
                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science)  
ประจำปงีบประมาณ 2565 

แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
   ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายนพคุณ แงวกุดเรือ 
ระยะเวลาดำเนินการ     1 ตุลาคม  2564 - 30  กันยายน  2565 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยในการทำงาน 
การศึกษา การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ผ่านมาอาจไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องมีพ้ืนฐานความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต
จริงหรือพัฒนานวัตกรรม และใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมูลค่า
ให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้แก่เรื่องวิทยาการคำนวณ โดยวิทยาการคำนวณ 
(Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking)  
มีความพ้ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพ้ืนฐานการรู้เท่าทันสื่อและขา่วสาร (Media and 
information literacy) ซึ่งการเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ได้
จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพ่ือนำมาใช้
แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามท่ีเราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนกล่าวคือเพื่อให้ผู้เรียน
มีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการ
ค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา เสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  

ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 จึงได้ดำเนินโครงการการนิเทศกำกับติดตาม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) ประจำปีการศึกษา 2564 เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ทีส่่งผลให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัด สำงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ได้รับการพัฒนาทักษะดังกล่าวในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาการคำนวณ พร้อมทั้งเชื่อมโยง สื่อ นวัตกรรม 
ทรัพยากร และองค์ความรู้วิทยาการคำนวณตามบริบทพ้ืนที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ 
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนคุณครูให้มีเครือข่ายครูผู้นำการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding Teacher Leaders)  
2) เพ่ือพัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 4 มีแผน 

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณบนพ้ืนฐานของบริบท 
3) สร้างรูปแบบ (Model) การนิ เทศติดตามการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ  (Computing Science)  

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้

วิทยาการคำนวณ สำหรับนำไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง  
 
 3.  เป้าหมายของโครงการ 

ด้านปริมาณ  
1)  ครูผู้สอนระดับประถมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ทั้งหมด 

175 โรงเรียน แบ่งเป็น 15 กลุ่มโรงเรียน มีเครือข่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
2)  นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่นเขต 4 ทั้งหมด 175 โรงเรียน ได้รับการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ   
 ด้านคุณภาพ 

1)   ครูผู้สอนระดับประถมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ทั้งหมด 
175 โรงเรียน แบง่เป็น 15 กลุ่มโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ได้อย่างมีคุณภาพ 
 2)  มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ วิทยาการ
คำนวณ สำหรับนำไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง 15 โรงเรียนนำร่อง  
 3)  โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้รับ 
การสนับสนุน ชี้แนะ และนิเทศติดตามอย่างมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรมดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
 

3.  
 
 
 

4. 

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประชุมคณะทำงานโครงการฯ รูปแบบการ
นิเทศ    
แจ้งหนังสือราชการ ชี้แจงความเข้าใจกับ
ผู้บริหาร และคุณครูทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อ
ทราบแนวปฏิบัติ ของโครงการ พร้อมสร้าง
เครือข่ายครูผู้นำการสอนวิทยาการคำนวณ 
อบรมครูแกนนำด้านการสอนวิทยาการคำนวณ 
(Computing Science Master Teacher: 
CMT) 

ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 

 
ธ.ค. 2564 

 
 
 

ธ.ค. 2564 
 

นายนพคุณ แงวกุดเรือ   
คณะกรรมการการคดัเลือกฯ  
 
ศน.นพคุณ แงวกุดเรือ   
 
 
 
 ทีมศึกษานิเทศก์ตามคำสั่งฯ 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 

การนิเทศติดตาม วัดผลประเมิน โรงเรียน
โครงการฯ โรงเรียนนำร่อง (ทั้งการนิเทศใน
พ้ืนที่และออนไลน์) 
กิจกรรมการค้นหา “การสอนวิทยาการคำนวณ
ที่เป็นเลิศ (The best practices 2021)” 
สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 

มี.ค. 2565 
 
 

เม.ย. 2565 
 

พ.ค. 2565 

ทีมศึกษานิเทศก์ตามคำสั่งฯ 
 
 
ทีมศึกษานิเทศก์ตามคำสั่งฯ 
 
ศน.นพคุณ แงวกุดเรือ 

 
5. รายละเอยีดการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม / รายการ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1. อบรมครูแกนนำด้านการสอนวิทยาการคำนวณ 
(Computing Science Master Teacher: CMT)    
        - ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน 1 วัน                  
6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท   
                                                   เป็นเงิน 

  
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

   

 
 

 

2. การนิเทศติดตาม วัดผลประเมิน โรงเรียน      
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กิจกรรม / รายการ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

โครงการฯ    

เป็นเงิน 

 
6,400 

 
6,400 

รวม 10,000  10,000   
     รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และถัวจ่ายทุกรายการ  
 
6.  รายละเอียดงบประมาณ 

ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. งบดำเนินงาน  โครงการการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ (Computing Science) ประจำปีการศึกษา 2564  ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) 
  
7. การประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) นักเรียนได้รับการพัฒนา

ทักษะการคิดเชิงคำนวณ 
(computational thinking 
skills) 

2) ครูและผู้เก่ียวข้อง 
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดย
ใช้บริบทมาประยุกต์ใช้และ
บูรณาการในกิจกรรม การ
ออกแบบการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ 

3) คุณครูมีเครือข่ายการการร่วม
พัฒนาเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณตอบสนองความ
ต้องการและบริบท  

- นักเรียนมากกว่าร้อยละ 50 
ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
คำนวณ (computational 
thinking skills) 

- ครูมากกว่าร้อยละ 80 มีแผนการ
สอนโดยใช้บริบทมาประยุกต์ใช้
และบูรณาการในกจิกรรม การ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ 

 
 
- ครูมากกว่าร้อยละ 80 มี

เครือข่ายการการร่วมพัฒนา
เรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ตอบสนองความต้องการและ

- วิเคราะห์จาก
ผลการ
ประเมินการ
สอนฯ  

- ประเมิน
แผนการสอน
ฯ 

- วิเคราะห์
ประเมินการมี
ส่วนร่วมใน
เครือข่ายฯ 

- ประเมินการ
นิเทศ
วิทยาการ
คำนวณที่เป็น

- รายงานผล
การสอนฯ 

- แบบ
ประเมินผล
การสอนฯ 

- แบบประเมิน
การมีส่วนร่วม
ในเครือข่ายฯ 

- แบบประเมิน
ประเมินการ
นิเทศ
วิทยาการ
คำนวณที่เป็น
การปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 4  
มีนวัตกรรมการนิเทศ
วิทยาการคำนวณ  

บริบท  
- มีนวัตกรรมการนิเทศวิทยาการ

คำนวณที่เป็นการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ  

การปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking skills) 
2) ครูและผู้เกี่ยวข้อง ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยใช้บริบทมาประยุกต์ใช้และบูรณาการ

ในกิจกรรม การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ 
3) คุณครูมีเครือข่ายการการร่วมพัฒนาเรียนรู้วิทยาการคำนวณตอบสนองความต้องการและบริบท  
4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีนวัตกรรมการนิเทศวิทยาการคำนวณ  
5) สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีข้อมูลสาระสนเทศที่สามารถนำไปต่อยอกยกระดับ

คุณภาพ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ  ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายนพคุณ แงวกุดเรือ) 

                                         ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง) 
                              ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (ดร. วโิรจน์ ค้อไผ่) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายชายกฤต น้ำใจดี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4     
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ชื่อโครงการ นิเทศตดิตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจำปี 
งบประมาณ 2565 

แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายนพคุณ แงวกุดเรือ 
ระยะเวลาดำเนินการ      1 ตุลาคม 2564  - 30  กันยายน  2565 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

โครงการผู้นำเพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่ งยืน (CONNEXT ED) เป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนฐานของประเทศอย่างมีระบบ โดยผู้บริหารระดับสูงของ 12 องค์กรจะทำหน้าที่เป็น School Sponsor หรือ
เป็นผู้สนับสนุนหลัก ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์พร้อมงบประมาณ ผ่านการทำงานของพนักงานจิตอาสาที่ทำหน้าที่เป็น 
School Partner (SP) ทำหน้าที่สนับสนุนและร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ
ประชารัฐ 3,342 โรงเรียนทั่วประเทศในระยะแรก  (ในปี 2559-2560) และจะขยายครบ 7,424 โรงเรียนในทุกตำบลทั่ว
ประเทศ  

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลัก สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นำ งบรายจ่ายอ่ืนๆ 
รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นำให้ กับคณะทำงาน
โครงการคอนเน็กซ์อีดี เพ่ือประกอบกับการที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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 ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4  จึงจัดทำโครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นในครั้งนี้ 

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพ่ือดำเนินงานในการนิเทศติดตามและประเมินผลของโรงเรียนที่ดำเนินงานร่วมกับภาคีเค รือข่าย  ได้แก่ 

โครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการเรียนร่วมพัฒนา ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูล สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรแก่นนำรุ่นใหม่ (School Partner – SP)  

หรือคณะทำงานจากภาคเอกชนอื่นๆ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดีและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาสู่ “โรงเรียนนวัตกรรม”  

ในยุคการศึกษา 4.0 
  

 3.  เป้าหมายของโครงการ 
ด้านปริมาณ  
1)  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ทั้งหมด มีจำนวนโรงเรียนภายใต้

โครงการฯ จำนวน 32 โรงเรียน  โดยแบ่งเป็นโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีจำนวน 31 โรงเรียนและ โรงเรียนโครงการเรียนร่วม
พัฒนา จำนวน 1 โรงเรียน  
 ด้านคุณภาพ 

1)   ครูผู้สอนระดับประถมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 ทั้งหมด 
โครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการเรียนร่วมพัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างนักนวัตกรรม ได้อย่างมีคุณภาพ 
 2)   โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น             เขต 4 
ได้รับการสนับสนุน ชี้แนะ และนิเทศติดตามอย่างมีคุณภาพ มุ่งสร้างโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดีและโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนาสู่ “โรงเรียนนวัตกรรม” ในยุคการศึกษา 4.0 
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4. กิจกรรมดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประชุมคณะทำงานโครงการฯ รูปแบบการ
นิเทศ    
แจ้งหนังสือราชการ ชี้แจงความเข้าใจกับ
ผู้บริหาร และคุณครทุูกโรงเรียนภายใต้
โครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนเรียนร่วม
พัฒนา 
การนิเทศติดตาม วัดผลประเมิน โรงเรียน
โครงการฯ     
สรา้งความตระหนักรูต้ามโครงการฯ ส่งเสริมให้
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม   
สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ  

ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 

 
ธ.ค. 2564 

 
 
 

   มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 
 

เม.ย.  2565 
 

นายนพคุณ แงวกุดเรือ   
คณะกรรมการการคัดเลือกฯ  
 
ศน.นพคุณ แงวกุดเรือ   
 
  
 
ทีมศึกษานิเทศก์ตามคำสั่งฯ 
 
ทีมศึกษานิเทศก์ตามคำสั่งฯ 
 
ศน.นพคุณ แงวกุดเรือ 

 
 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 17,000 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรม / รายการ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1. การนเิทศการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการ
คอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2564 

เป็นเงิน 

 
 
 

6,200 

  
 
 

6,200 

  

2. กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรู้ตาม
โครงการการนิเทศ ติดตามโครงการคอนเน็กซ์อีดี
และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อสร้างโรงเรียน
นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 
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กิจกรรม / รายการ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน 3 วัน จำนวน 18 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท 
                                                   เป็นเงิน 

 
 

10,800 

 
 

10,800 

 
 

   
รวม 17,000 10,800 6,200    

รวมทั้งสิ้น 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และถัวจ่ายทุกรายการ  
 
6.  รายละเอียดงบประมาณ 

ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. งบดำเนินงาน  โครงการนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี  
และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  
7. การประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) ครูและผูเ้กีย่วข้อง มีความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
2) คุณครูมีเครือข่ายการการ
ร่วมพัฒนาเรียนรู้ภายใต้
โครงการคอนเน็กซ์อีดีจำนวน 
31 โรงเรียนและโรงเรียนร่วม
พัฒนา 1 โรงเรียน 

- มากกว่าร้อยละ 80 ของครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

- คุณครูมีเครอืข่ายการการ
ร่วมพัฒนาเรียนรู้ภายใต้
โครงการคอนเน็กซ์อีดจีำนวน 
31 โรงเรียนและโรงเรียนร่วม
พัฒนา1 โรงเรียน ครบร้อยละ 
100 
 

1) วิเคราะห์แบบ
ประเมินความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 
2) วิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติโครงการจาก
รายงานผลการปฏิบัติ
โครงการ 

- แบบ
ประเมิน
ความเขา้ใจ
โครงการฯ 

- รายงานผล
การปฏิบัติ
โครงการฯ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ครูและผู้เก่ียวข้อง มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
2) คุณครูมีเครือข่ายการการร่วมพัฒนาเรียนรู้ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีจำนวน 31 โรงเรียนและโรงเรียนร่วม

พัฒนา 1 โรงเรียน 
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(ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นายนพคุณ แงวกุดเรือ) 
                                         ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง) 
                              ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (ดร. วโิรจน์ ค้อไผ่) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายชายกฤต น้ำใจดี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4     
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ชื่อโครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม 
   ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นายนพคุณ แงวกุดเรือ   
ระยะเวลาดำเนินการ     1  ตุลาคม 2564  - 30  กันยายน  2565 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริมูลนิธิสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานให้คณะกรรมการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย นำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตร
ตัวอย่างโครงการเมื่อคราวเยือนประเทศเยอรมนี ปี พ.ศ. 2552 ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ดำเนินการประสานไปยังสถาบัน Stiftung Haus der Kleinen Forscher “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศเยอรมนี 
เพ่ือศึกษาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ที่มีประสิทธิภาพ โดยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ออกแบบการทดลองและกิจกรรมอย่างเป็น
ขั้นตอนและชัดเจน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ยังเน้นกิจกรรมที่เด็กสามารถทำการทดลอง
จากการปฏิบัติด้วยตนเอง (Hand on) เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกต ด้วยประสาทสัมผัส และคำถามต่าง ๆ ที่เด็ก
สงสัย ในทางวิทยาศาสตร์ การหาคำตอบให้กับคำถาม และการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้มาด้วยการค้นหาอย่างมี
ระบบและมีเป้าหมาย เด็ก ๆ ก็เช่นกัน พวกเขาสำรวจโลกของตัวเองอย่างมีระบบ มีการตั้งคำถามเป็นพ้ืนฐานและใช้เป็น
จุดเริ่มต้นของคำถามและการสังเกตด้วยความสงสัยของพวกเขา ในทางหนึ่ ง กระบวนการตั้งคำถามของเด็ก ๆ จะ
คล้ายคลึงกับนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ เพียงแต่ว่าเด็กจะต่างจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการตระหนักถึงพฤติกรรมของตัวเอง
และการดำเนินการอย่างเป็นระบบตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพ่ือนในห้องเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ทีอ่ยู่รอบตัว และที่สำคัญเมื่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม เด็ก ๆ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ใหม่ได้ กระบวนการเรียนรู้จะเน้นการเรียนรู้ที่เด็กกับครูผู้สอนเรียนรู้ร่วมกัน มีความสุขและสนุกกับ
การเรียนรู้ การส่งเสริมให้เด็กได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง สามารถเริ่มจากโครงงานเล็ก ๆ และสามารถพัฒนาให้
กลายเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นได้ โดยอาจจะทำการศึกษาทดลองในระยะเวลาที่นานขึ้น และอาจพัฒนาสื่อการ
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เรียนการสอนที่หลากหลายแตกต่างกันไป นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับรากฐานและสร้างพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ของเยาวชนไทย 
 การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน  
ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ถึงปัจจุบัน  ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประถมศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน มีผู้ขับเคลื่อนโครงการในทุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย
ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) วิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ซึ่งได้รับการอบรมจากวิทยากรหลัก 
(Core Trainer ; CT) เพ่ืออบรมขยายผลให้กับครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการภายใต้ความร่วมมือของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ตามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมรุ่นใหม่ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาสามารถ จัดประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  
ธรรมชาติและเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจ ใคร่รู้ และความกระตือรือร้นให้ เด็ก
หัดสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า และพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการระดับประถมศึกษาใหต้่อเนื่องต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือให้ครูประถมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ วิทยาการความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

2) เพ่ือให้ครูประถมสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  3)   เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนและโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม 
  4)   เพ่ือส่งเสริมและเปดิโอกาสให้เดก็ประถมได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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 3.  เป้าหมายของโครงการ 

ด้านปริมาณ  
1)  ครูผู้สอนระดับประถมโรงเรียนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา” ทั้งหมด  

5 โรงเรียน  จำนวน 10 คน  
2)  นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา                            

จำนวน 5 โรงเรียน 
 3)  นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาจำนวน  
5 โรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
 1)   ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โดยโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีทักษะในการ  
จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ตามกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพ 
 2)  เด็กในระดับประถมศึกษาได้รับการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                  
ที่ถูกตอ้ง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 3)  โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 ได้รับการ
สนับสนุน ชี้แนะ และนิเทศติดตามอย่างมีคุณภาพ 
 
4. กิจกรรมดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1. 
 

2. 
 

 

3. 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

การอบรมปฏิบัติการครูผู้นำในโครงการใน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ระดับประถมศึกษา  

จัดอบรมคุณครูระดับประถมศึกษา โรงเรียน 

 
ต.ค. - พ.ย.  

2564 

ธ.ค. 2564 
 

  

 
นายนพคุณ แงวกุดเรือ   
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

4. 

 

 

 

 

 

ในโครงการฯ จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 1 
ครั้ง 2 วัน และค่าสื่ออุปกรณ์ การจัด
กิจกรรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก 
จำนวน 5 โรงเรียน 

การนิเทศติดตาม วัดผลประเมินโรงเรียน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ระดบัประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

ธ.ค. 2564 
 
 
 

มี.ค. 2565 

และต่อเนื่อง
ในภาคเรียน

ที่ 1 ปี
การศึกษา 

2565  

 

 

 
 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 33,760 บาท (สามหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ถัวจ่าย 
ทุกรายการ (สามารถปรับเปลี่ยนการใช้เงินเพื่อพัฒนาโครงการตามสถานการณ์ได้) 
 

กิจกรรม / รายการ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1.  การอบรมปฏิบัติการครูผู้นำโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 2 วัน ครูที่ร่วมอบรม
โรงเรียนละ 2 คน จำนวนครูที่เข้าร่วมอบรมรวม
ทัง้สิ้น 10 คน 
    - ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน 2 วันๆ ละ 6 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงินวันละ 3,600 บาท 
รวม 2 วัน (3,600x2 = 7,200) 

 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 
 

7,200 
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กิจกรรม / รายการ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

            
                               เปน็เงิน 7,200 บาท 

2. การเตรียมความพร้อมในการทำโครงการอบรม
และการนิเทศติดตาม  

 - วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการฯ  

                              เป็นเงิน 4,060 บาท 

 
 
 

4,060 

   
 
 

4,060 

 

4. จัดสรรให้โรงเรียนเพ่ือดำเนินการในการจัดหา 
สื่ออุปกรณ ์การจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือก จัดสรรให้ จำนวน 5 โรงเรียน   

- โรงเรียนละ 4,500 บาท 
                              เป็นเงิน 22,500 บาท 

 
 
 

22,500 

  
 
 
  

 
22,500 

 

5. การนิเทศติดตาม วัดผลประเมินโรงเรียน “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา” (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564 
                                                                                  

 
 

  

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

รวม 33,760 7,200   26,560  
 
              รวมทั้งสิ้น 33,760 บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) และ ถัวจ่ายทุกรายการ  
หมายเหตุ  สามารถปรับเปลี่ยนการใช้เงินเพื่อพัฒนาโครงการได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมในแต่ละรายการ  
6.  รายละเอียดงบประมาณ 
  ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. งบดำเนินงาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา” ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 33,760 บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 7. การประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
      ครูประถมที่เข้าร่วมโครงการมี        ครทูี่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ - การสังเกต - แบบสังเกต 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
และการทำโครงงานสำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา 

80 มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการ
จัดกจิกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์
และการทำโครงงานสำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 
 

- การสัมภาษณ์ 
- การประเมิน 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดบัประถมศึกษา” 
จำนวน 5 โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80 
  

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายนพคุณ แงวกุดเรือ) 

                                         ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง) 
                              ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (ดร. วโิรจน์ ค้อไผ่) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายชายกฤต น้ำใจดี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4     
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ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  1) นายนพคุณ แงวกุดเรือ    

       โทรศัพท์  095 – 6461824                                   
                             โทรสาร    -   E-mail :  ngnophakun@yahoo.com 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2564 -  กันยายน 2565 
ความสอดคล้องกับ :  (  √ ) ยุทธศาสตร์ชาติ  (  √  ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    
                           (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (  √  ) นโยบายและแผนระดับชาติ 
                           (  √  ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4  
ด้าน : 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
ประเด็น/ตัวชี้วัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ : 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมคีุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ : 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหน้า 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ให้มากขึ้น 

 
1. หลักการและเหตุผล 
        รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) รวมเรียกว่า STEM (สะเต็ม) ในการ
จัดการศึกษา จึงกำหนดให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพ่ือให้ครูได้ปรับวิธีการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาให้ครูผู้สอนได้ใช้
แนวทางสะเต็มศึกษาในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา และมีศักยภาพในการจัดการเรยีนรู้ในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) บุคลากรของโรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์) เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสะท้อนคิด STEM จำนวน 175 คน 
            2) บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงาน/นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา จำนวน 500 คน 
     3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
            1)  บุคลากรของโรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กันและกัน ในการร่วมกิจกรรมการสะท้อนคิดการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ ได้เห็นถึงเทคนิค
วิธีการในการนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้ โดยมีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
           2) บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงาน/นวัตกรรมการจัด             
การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  และผลงาน ร้อยละ 80 มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
แผนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  โครงงานสะเต็มศึกษา เป็นต้น 

4. วิธีดำเนินงาน  
 4.1 วางแผนการดำเนินงาน (P) 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
 4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ (P) 
  4.3 ประชุมคณะทำงาน /จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (D) 
   -  ประชุมคณะทำงานเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ วางแผนการจัดกจิกรรม  
ขั้นตอนการดำเนินงาน ออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล  
   -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจกับครูผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของ
ครูเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการสอนมาเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ดังนี้ 

❖ ให้นักเรยีนเป็น “เจ้าของ” การเรียนรู้ ลดการ (สั่ง) สอนมาเป็นการถามและการฟังนักเรียนมาก
ขึ้น  
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❖ ครูจำเป็นต้องรู้ลึกรู้จริงและสามารถบูรณาการกระบวนการ วิธี และสื่อการเรียนรู้ กำกับ 
วเิคราะห์และประเมินตนเองได้  

  4.4 ติดตามผลการพัฒนา (C) 
 4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (A) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

P - การเข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 

- บัญชีลงเวลา 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 

D - ความร่วมมือ/การลงมือทำ - การลงมือทำ 
- ใบความรู้/ใบงาน 
- แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน 
- แบบบันทึกการสะท้อนผล 

C - การรายงานผลการปฏิบัติงาน - แบบสรุปการดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

A - ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

5. แผนการดำเนินงาน  

 5.1 ระดบัปฐมวัย 
 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย   

กิจกรรมที่ 1  

(ระดับปฐมวยั) 

1.เสนอโครงการ 

 /        /   อนงค์นาถ รองผอ.เขตฯ 
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กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย   

2.แต่งตั้งคณะทำงาน   /       /   อนงค์นาถ รองผอ.เขตฯ 

3.ประชุมคณะทำงาน   /       /   อนงค์นาถ รองผอ.เขตฯ 

4.ประสานงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

  /       /   อนงค์นาถ รองผอ.เขตฯ 

5.ดำเนินงานโครงการ   /        /  อนงค์นาถ รองผอ.เขตฯ 

6.สรุปผลการดำเนินงาน   /        /  อนงค์นาถ รองผอ.เขตฯ 

 
 5.2 ระดับประถมศึกษา 
 
กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/

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

กิจกรรมที่ 2 
(ประถมศึกษา) 
1.สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการจัดทำ
โครงการกับ
โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 
2.การประชุมปฏิบัติการ
สะท้อนคิด   
(Reflection) เรื่อง
การจัดการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษาใน
สถานศกึษา 
3.ประกวดผลงาน/ 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) นางสาวณัฐ
ยาภรณ์ โชติ
การณ์ 
2) นายนพคุณ 
แงวกุดเรือ 

รอง ผอ.
สพป.
ขอนแก่น 
เขต 4 และ
ศึกษานิเทศ
ทุกคน 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

นวัตกรรมการเรียน 
การสอนสะเต็ม
ศึกษา 
4.นิเทศ ติดตามผล
และสรุป  รายงาน
ผลการดำเนินงาน
โครงการ 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

  

 
 4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รบัผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 3 
(ระดับ
มัธยมศึกษา) 
1.สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทำ
โครงการกับ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 
2.ประชุม
ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน
และพัฒนา 

    
 
 
 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1) นายนพคุณ 
แงวกุดเรือ  
2) นางสาวณัฐ
ยาภรณ์ โชติ
การณ์ 

รอง ผอ.สพป.
ขอนแก่น เขต 
4 และ
ศึกษานิเทศ
ทุกคน 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา  
3.นิเทศ 
ติดตามผล
และสรุป  
รายงานผล 
การ
ดำเนินงาน
โครงการ  

     
 
 

✓ 
 

     
 
 

✓ 
 

    

 

6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

จำนวน    221,600   บาท  (สองแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยบาทถว้น)  ประกอบด้วย 
    6.1 ระดับปฐมวัย  ครั้งที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยี เดือน ธันวาคม 2564 

ที ่ รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจง งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 
 
2 
 
3 

ค่าตอบแทนพ่ีเลี้ยงประจำศูนย์ 
(จำนวน 7 คน ๆ ละ 600 บาท 2 วัน) 
ค่าอาหารกลางวัน 
(จำนวน 130 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 2 วัน)  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จำนวน 130 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 2 วัน)                                                

8,400 
 

26,000 
 

15,600 

8,400  
 

26,000 
 

15,600 
 

  

 รวมเงิน 50,000 8,400 41,600   
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 ปฐมวัย  ครั้งที่ 2 หลักสูตรสะเต็มศึกษา เดือน กรกฎาคม 2564 

ที ่ รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจง งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 

1 
 
2 
 
3 

ค่าตอบแทนพ่ีเลี้ยงประจำศูนย์ 
(จำนวน 7 คน ๆ ละ 600 บาท 2 วัน) 
ค่าอาหารกลางวัน 
(จำนวน 130 คน ๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 2 วัน)  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จำนวน 130 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 2 วัน)                                                

8,400 
 

26,000 
 

15,600 

8,400  
 

26,000 
 

15,600 
 

  

 รวมเงิน 50,000 8,400 41,600   

 
 5.2 ระดับประถมศึกษา จำนวน      60,800     บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ
โครงการกับโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
เรื่องการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
ผู้เข้าร่วม รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  ศึกษานิเทศก์ 
และครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำ จำนวน  20 คน   
- ค่าอาหารว่าง 20 คนคนละ 30 จำนวน 2 มื้อ  
- ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 20 คน คนละ 100 บาท 

3,200 

 

 
 
 
 
 

1,200 
2,000 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันของ
ผู้เข้าร่วมประชมุปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง  
- ค่าอาหารว่าง 70 คนคนละ 30 จำนวน 4 มื้อ  
- ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 70 คน คนละ 100 บาท 

22,400  

 
 
 
 
 
8,400 
 

 
 
 
 

 
14,000 

 

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 20,000   20,000  
4. ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 3  คนๆละ 2 ชั่วโมง 
จำนวน 2 วัน 

7,200 7,200    

5. ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 3,000  3,000   
6. นิเทศ ติดตามผลและสรุปรายงานผล การดำเนินงาน
โครงการ 

5,000  5,000   

รวม 60,800 7,200 33,600 20,000  
 
5.3 ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน      60,800     บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 
 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1.ประชุมชี้แจงสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกับการจัดทำ
โครงการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เรื่อง
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในสถานศึกษาผู้เข้าร่วม 
รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  ศึกษานิเทศก์ และ
ครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำ จำนวน  20 คน   
-ค่าอาหารว่าง 20 คนคนละ 30 จำนวน 2 มือ้  
-ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 20 คน คนละ 100 บาท 

3,200 

 

 
 
 
 
 

1,200 
2,000 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันของ
ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง  
-ค่าอาหารว่าง 70 คนคนละ 30 จำนวน 4 มื้อ  
-ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 70 คน คนละ 100 บาท 

22,400  

 
 
 
 
 
8,400 

14,000 

  

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 20,000   20,000  
4.ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 3  คนๆละ 2 ชั่วโมง 
จำนวน 2 วัน 

7,200 7,200    

5.ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 3,000  3,000   
6.นิเทศ ติดตามผลและสรุปรายงานผล การดำเนินงาน
โครงการ 

5,000  5,000   

รวม 60,800 7,200 33,600 20,000  
 
7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
         7.2  ครมูีสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนของตนเองด้านสะเต็มศึกษา  

        7.3  ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น  
         
  

(ลงชื่อ)...................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายนพคุณ แงวกุดเรือ) 

                                       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง) 
                                 ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                   (ดร. วิโรจน์ ค้อไผ่) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายชาญกฤต น้ำใจดี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4     
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โครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
               ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สนองนโยบาย สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ นำไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวบุษบา  มิ่งไธสง, นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์ ,นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร 

ลักษณะโครงการ (  ) ใหม่   ( / )  ต่อเนื่อง 
 
1.หลักการและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean)” มีพันธกิจในการสร้าง
วัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  นอกจากนี้ ทิศทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ)
และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง”และยุทธศาสตร์การป้องกันการเสริมสร้างสังคม
ธรรมาภิบาล) อีกด้วย 
  ทั้งนี้  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 มีแผนงานและโครงการสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง”และ”สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มี
จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคณุลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่ อ
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
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2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มพีฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
 2.2 เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาและสถานศึกษาในสังกัด   
 2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ   
 
3. เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1.1 นักเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำนวน 20,515  

คน    
1.2 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   

จำนวน 1,614 คน 
1.3 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำนวน     

175  โรงเรียน 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4  มี
ความรู้ความเข้าใจ การดำเนินการโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  (โรงเรียนสุจริต) 
   1.2 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน  
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผนการดำเนินงาน (P)  
   1) จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เก่ียวข้อง  
   2) วางแผนการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
   3) วางแผนกำหนดกจิกรรมที่ควรจัดในโครงการ  
                4) วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ(D) 
    1) ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริหาร/ฝ่ายอำนวยการ  
   2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรรม  
   3) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
   4) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด ดังนี้  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต )
ให้กบัสถานศึกษาในสังกัด 
- กิจกรรมถอดบทเรียน Best practice สำหรับผู้บริหาร และครู 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
- กิจกรรมสร้างเครือขา่ย ปปช.สพฐ.น้อย  ปปช.สพฐ.ชุมชน  
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น ) 
-กิจกรรมสำนึกสร้างพลเมืองดี (Project Citizen) 

ตุลาคม 2564– 
กันยายน  2565 

นางสาวบุษบา   
มิ่งไธสง ,  
นางสาวศิริวรรณ   
เสนาวงษ์ , 
นางสาวปิยาภรณ์   
นามไพร 

2. กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตุลาคม 2564– 
กันยายน  2565 

นางสาวอนงค์
นาถ  เคนโพธิ์ ,  
นางสาวศิริวรรณ   
เสนาวงษ์ , 
นางสาวปิยาภรณ์   
นามไพร 

3 การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่าย  อ่ืน ๆ              
ในการดำเนินการตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

ตุลาคม  2564 –
กันยายน  2565 

นางสาวอนงค์
นาถ  เคนโพธิ์,  
นางสาวศิริวรรณ    
เสนาวงษ์ , 
นางสาวปิยาภรณ์    
นามไพร 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   
-การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาออนไลน์  ITA Online 

ตุลาคม  2564 –
กันยายน  2565 

นางสาวบุษบา  
มิ่งไธสง,นายเสรี  
โพธิ์นิล 

5. กิจกรรมสถานศึกษาสุจริต  
-การขับ เคลื่ อนการประเมินคุณ ธรรมและธรรมาภิ บาลใน
สถานศึกษาออนไลน์               ITA Online 

ตุลาคม  2564 –
กันยายน  2565 

 ศิริวรรณ   
เสนาวงษ์,นายเสรี  
โพธิ์นิล 
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 ขั้นตอนที ่3 ขั้นตรวจสอบ/ประเมินผล/นำผลมาวิเคราะห์ (C)  
  1) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  
  2) แต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมิน  
  3) กำหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมิน 
  4) ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  
  5) วเิคราะห์ผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
  ขัน้ตอนที่ 4 ขั้นปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ(A)  
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
  2) นำเสนอความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  
  3) ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ  
  4) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โครงการเสริมสร้าง 

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน จำนวน 250,000 บาท  
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียน
สุจริต )ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
- กิจกรรมถอดบทเรียน Best practice สำหรับผู้บริหาร และ
คร ู
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
- กิจกรรมสร้างเครือข่าย ปปช.สพฐ.น้อย  ปปช.สพฐ.ชุมชน  
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น ) 
-กิจกรรมสำนึกสร้างพลเมืองดี (Project Citizen) 

10,000 30,000 10,000 50,000 

กิจกรรมการขบัเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  40,000 10,000 50,000 

การนิเทศ กำกับ ติดตาม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆตามกิจกรรม  50,000  50,000 
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กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

โครงการโรงเรียนสุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   
-การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ITA Online 

 40,000 10,000 50,000 

กิจกรรมสถานศึกษาสุจริต  
-การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาออนไลน์  ITA Online 

 40,000 10,000 50,000 

 10,000   250,000 

รวมทั้งสิ้น 250,000 

 
ระยะเวลาดำเนินการ   
      ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียน คร ูและผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีฐานความคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. นักเรียน ครู และผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีความตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๓. นักเรียน ครู และผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทัน
ต่อสถานการณ์การทุจริต  
 

       (ลงชื่อ)                                     ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์) 
                       ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 

 
                       (ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 



168 

 

 

 

                       (ลงชื่อ)               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                      (ดร. วิโรจน์  ค้อไผ่) 

               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
 
 

                        (ลงชื่อ)               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                      (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 

               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   
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ชื่อกิจกรรม การขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายสันติ  จำแพงจันทร์ ,นางสาวศิรวิรรณ  เสนาวงษ์,นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร 
       โทรศัพท์       E-mail :  
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : กรกฎาคม - กันยายน 65 
ความสอดคล้องกับ : (/) ยุทธศาสตร์ชาติ  (/)แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (  ) แผนปฏิรูปประเทศ 
       (  ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    (  ) นโยบายและแผนระดับชาติ  
       (/) นโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต 4 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.    ยุทธศาสตร์ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

1. ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข    

แนวทาง  น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์   ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนักในความเป็น
ชาติไทย มีพฤติกรรมตามค่านิยมหลักแห่งชาติ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
..................................................................................................... ......................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ป รั ช ญ าข อ ง เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย ง  เป็ น ห ลั ก คิ ด แ ล ะห ลั ก ป ฏิ บั ติ ใน ก า รด ำ เนิ น ชี วิ ต ข อ งค น 
ที่ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วภู มิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสชี้ แนะแก่พสกนิ กรชาวไทยมานาน  
กว่า 30 ปี ดังพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์นับตั้ งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา  ที่ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการ
พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนบนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้และมีความสุข โดยใช้หลักความ
พอประมาณ การคำนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้ม กันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท 
ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุล ก้าวไปอย่างเป็นขั้นเปน็ตอน อย่างถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ
คิดและการกระทำ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติชีวิต ทุกภาคส่วนและทุกด้านของการพัฒนา เพ่ือให้สังคมส่วนรวมอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขและเจริญก้าวหน้า   ไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน หลักการและนโยบายที่เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78 (1) และมาตรา 83 ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศและ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
และช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
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ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ ยั่งยืน และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความสำคัญรวมทั้งในหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ 
8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษาในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป  จัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียงของผู้เรียน  ผู้บริหาร  ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้สถานศึกษาสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศกึษาได้ครบทุกแห่งทั่ว
ประเทศ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้
ผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการสู่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ 5 ด้านคือ  ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้าน
ผลลัพธ์ความสำเร็จ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา  
จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  เป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการบริหารจัดการสถานศึกษา  เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงพัฒนาการดำเนินงาน จนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ 
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

3.  เป้าหมาย 
2.  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  1.1 พัฒนาใหส้ถานศึกษาสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการเรียน 
การสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา  จำนวน  175 โรงเรียน 
  1.2 ในป ี2564-2565  โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ เพื่อความยั่งยืน ของสถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้รับการประเมินเป็น
โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย 5 แห่ง  
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  2.1 สถานศึกษาสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
 2.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ เพ่ือความยั่งยืน ของสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

4.   กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารคู่มือการประเมินฯ 175 เล่ม ๆ ละ 
90 บาท 

ธ.ค. 64 นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์
น.ส.ศิริวรรณ  เสนาวงษ์  
น.ส.ปิยาภรณ์  นามไพร 

 

 
2 
 

กิจกรรมที ่2 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น สถานศึกษา
พอเพียง ให้เปน็ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 

พ.ย. 64 - 
ส.ค.65 

นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์
น.ส.ศิริวรรณ  เสนาวงษ์  
น.ส.ปิยาภรณ์  นามไพร 

 
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ/ประเมินความยั่งยืนสถานศึกษาแบบอย่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ม.ค. 65 นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์
น.ส.ศิริวรรณ  เสนาวงษ์  
น.ส.ปิยาภรณ์  นามไพร 

 
4 กิจกรรมที ่4 Symposium  นำเสนอผลการดำเนินงาน และ

ประกวด  Best  Practice  ปศพพ. สรุปผลการดำเนินงาน 
ส.ค. 65 นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์

น.ส.ศิริวรรณ  เสนาวงษ ์ 
น.ส.ปิยาภรณ์  นามไพร 
 

5 จัดทำรายงานกิจกรรม ก.ย.65 นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์
น.ส.ศิริวรรณ  เสนาวงษ์  
น.ส.ปิยาภรณ์  นามไพร 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
การวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้ 

P - การเข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 

- บญัชีลงเวลา 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 

D - ความร่วมมือ/การลงมือทำ - การลงมือทำ 
- ใบความรู้/ใบงาน 

C - การรายงานผลการปฏิบัติงาน - แบบสรุปการดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

A - ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ 
จำนวน/ 
หน่วย 

รวม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน ระบุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารคู่มือการประเมินฯ 
175 เล่ม ๆ ละ 90 บาท 
 

 15,750  15,750  

รวม  15,750  15,750  
กิจกรรมท่ี 2พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้
เป็น สถานศึกษาพอเพียง ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา (ศรร.) 

 25,000  25,000  

รวม  25,000  25,000  
กิจกรรมที่  3 นิ เทศ/ประเมินความยั่ งยืน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ข อ ง เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ( เบี้ ย เลี้ ย ง

 25,200  25,200  
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รายการ 
จำนวน/ 
หน่วย 

รวม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน ระบุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสารคู่มือการประเมินฯ 
175 เล่ม ๆ ละ 90 บาท 
 

 15,750  15,750  

รวม  15,750  15,750  
3*3*15*120=16,200 บาท 
ค่าพาหนะ 3*15*200=9,000 บาท) 

รวม  25,200  25,200  
กิจกรรมที ่4 Symposium  นำเสนอผลการ
ดำเนินงาน และประกวด  Best  Practice  
ปศพพ. สรุปผลการดำเนินงาน 

 33,250  33,250  

รวม  33,250  33,250  
รายงานกิจกรรม  800  800  

รวมทั้งสิน้ 4 กิจกรรม  100,000  100,000  
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1.  ภายในปี 2565 สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติการจัดทำหน่วยเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ได้ 
 2.  มีโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
อย่างน้อย 5 แห่ง 

       (ลงชื่อ)                                     ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์) 
                       ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 

 
                       (ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง) 
           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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                       (ลงชื่อ)               ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                      (ดร. วิโรจน์  ค้อไผ่) 
               ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
 
 

                        (ลงชื่อ)               ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                      (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
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ชื่อโครงการ : โรงเรียนวิถีพุทธ 
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวปิยาภรณ์   นามไพร  นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์   โทรศัพท์  08-7961-1636                              
                              โทรสาร -       E-mail : - 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2564  -   มีนาคม  2565 
ความสอดคล้องกับ : (   ) ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    
                           (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (   ) นโยบายและแผนระดับชาติ 
                           (   ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4  

 
1. หลักการและเหตุผล  

          ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมุ่งมั่นดำเนินการ 
ภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ด้านการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและเสริมสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  เริ่มจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดให้มีการนำหลักธรรมสำคัญใน
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการในชีวิตประจำวัน เพ่ือพัฒนาการกิน อยู่ ดู 
ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้าน  อย่างบูรณาการ คือ ด้านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิ จะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญา เป็นการพัฒนา
ความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลกและชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข
และดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งเป็น
โอกาสและพัฒนาตามแนวทางหลักของระบบการศึกษาไทยให้เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด 

 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้ดำเนินโครงการ  
“โรงเรียนวิถีพุทธ” (โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ)  เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน  ทุกคน ได้จัดกิจกรรมและพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้ 
อัตลักษณ์  29 ประการ เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัด และดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือเสริมสร้างหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่าง
บูรณาการในชีวิตประจำวัน 

 2.2  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา   และ
นักเรียนได้สร้างเครือข่าย  ส่งเสริมและพัฒนาตนตามอัตลักษณ์  29  ประการ  โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน 
 2.3 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการจัดกิจกรรม  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1  โรงเรียนในสังกดั สพป.ขอนแก่นเขต 4 ร้อยละ 80 เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
 3.1.2   นักเรยีนในโรงเรียนรอ้ยละ 80 มีคุณลักษณะตามตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธทุกคน 
3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.1.1 ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  เกิดความตระหนักและร่วมมือส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
 3.1.2 ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีขวัญกำลังใจเกิดการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น  และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
 
4.  วิธีดำเนินงาน    

4.1  จัดทำโครงการขออนุมัติพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน 
 4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.3 ประชุมคณะทำงาน/จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ 
 4.4 นิเทศ ตดิตามผลการพัฒนา 
          4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
             ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
P - การเข้าร่วมประชุม - บัญชีลงเวลา 

- หนังสือเชิญประชุม/คำสั่ง 
- บันทึกการประชุม 

D - ความร่วมมือ/การลงมือทำ - รายงานตามอัตลักษณ์ 29 
ประการ รร.วิถีพุทธ 

C - การรายงานผลการปฏิบัติงาน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
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A - ประเมินความพึงพอใจ รร.วิถี
พุทธ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ผลการคัดเลือก 

5. แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.ค
. 

เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.ค. ก.
ย 

1. วางแผนการดำเนินงาน              
นางสาวปิยา
ภรณ ์ นามไพร 
และคณะ 

2. ขออนุมตัิโครงการ             
3. ดำเนินโครงการ             
4. สรุปและรายงานผล             

กิจกรรม ต้องครบองค์ประกอบ PDCA (P ขั้นเตรียมการ, D ขัน้ดำเนินการ, C ขั้นประเมินผล, ขั้นสรุปรายงาน)  

6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 20,000 บาท  โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 

จำนวน/ 

หน่วย 

รวม 

งบประมาณ 

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 

สพฐ. สพป. หน่วยงาน
อ่ืน ระบุ 

กิจกรรมที่ 1  โรงเรียนวถิีพุทธ 

- ประชาสัมพันธ์โครงการ 

- เสนอโครงการเพื่อพัฒนา 

- ประชุมชี้แจงเกณฑ์แนวทางการคัดเลือก
ตัวแทนครู 175 โรงเรียน 

-  โรงเรียนสมัครเข้าคัดเลือก 

- กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม 

- คัดเลือกตวัแทนระดับอำเภอ 

 

 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

18,000 
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รายการ 

จำนวน/ 

หน่วย 

รวม 

งบประมาณ 

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 

สพฐ. สพป. หน่วยงาน
อ่ืน ระบุ 

- คัดเลือกโรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่ฯ  

- ประกาศผลการคดัเลือกและมอบรางวัล     

 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 

- สรุปและรายงานผล 

 

 

 

1 

 

 

2,000 

รวม  20,000    

หมายเหตุ      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 7.1   ผู้บริหาร  ครู   บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ดำเนินการส่งเสริม  พฒันาโรงเรียน      ตามอัต
ลักษณ์  29  ประการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 7.2   ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักไตรสิกขา  ศีล  สมาธิ  ปัญญา 
 7.3   ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ได้รับการยกย่องชมเชยมีขวัญกำลังใจ 
สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  และรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนในบทบาทส่วนตนและต่อสังคม 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวปิยาภรณ์  นามไพร) 
                     ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก ์       
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (ดร. วโิรจน์   ค้อไผ่) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
              (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ  :   โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน  (Lesson  Study)  
และวิธีการแบบเปิด (Open  Approach) 

กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /สพป.ขอนแก่น  
                                              เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ชื่อ นางสาวรัชนีกร   สกุล วงศ์สะอาด โทรศัพท์ 094-5427771 
                              โทรสาร....................................E-mail : ratchawong2529@gmail.com 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ตุลาคม  2564 – กันยายน 2565 
ความสอดคล้องกับ : (   ) ยุทธศาสตร์ชาติ  ( √  ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    
                           (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (   ) นโยบายและแผนระดับชาติ 
                           (   ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4  
ด้าน : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็น/ตัวช้ีวัด : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการพัฒนาที่ : 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 การปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้ด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับห้องเรียน ซึ่งคุณภาพการศึกษาท่ีดีย่อมเกิดจาก
การสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนทำให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความหมาย 
อันเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 นั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเอานวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนา 
ขีดความสามารถของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและ 
การแข่งขันในเวทีโลกต่อไป 

 กิจกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นนวัตกรรมในการ
พัฒนาวิชาชีพครู ให้สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนและสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตั้งอยู่บนพื้นฐานการทำงานร่วมกันในชั้นเรียน เพ่ือให้การจัดการ
เรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายตามหลักสูตร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้เห็นความสำคัญ 
ในการนำนวัตกรรมดังกล่าวเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

 



181 

 

 

 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปิด   
  2.2 เพ่ือใช้และขยายผลรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ 
แบบเปิด  
 2.3 เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ 
แบบเปิด 

2.4 เพ่ือประเมินการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธกีารศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ 
แบบเปิด  
 2.5  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning  
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์จากการดำเนินงานในโครงการบริหารจัดการเรียนการสอน 
ด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธกีารแบบเปิด ในปีการศึกษา 2564 จำนวน  7  โรงเรียน 

 3.1.2 การใช้และขยายผลรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปิด ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปีการศึกษา 2564 จำนวน   7   โรงเรียน   

 3.1.3 ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ 
แบบเปิด 

         1)  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564   
         2)  ด้านเจตคติของผู้มีส่วนเกีย่วข้องที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี

การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด   
     3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1 ทราบสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน
และวิธีการแบบเปิด   

3.2.2 ใช้และขยายผลรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและ 
วิธีการแบบเปิด   
    3.2.3 ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ 
แบบเปิด   

   3.2.4 ผลประเมินการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ 
แบบเปิด  
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  3.2.5  ผลการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 

4. วิธีดำเนินงาน  
 4.1 วางแผนการดำเนินงาน (P) 
 4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ (P) 
  4.3 ประชุมคณะทำงาน /จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (D) 

- ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์จากผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
- ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบให้มีความเข้มแข็งเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการนิเทศและการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
 

4.4 ติดตามผลการพัฒนา (C) 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับเขตพ้ืนที่ จำนวน   7    โรงเรียน เวลา  

2 วัน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
 4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (A) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

P - การเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 

- บัญชีลงเวลา 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 

D - ความร่วมมือ/การลงมือทำ - การลงมือ 
- แบบสังเกตชั้นเรียน   
- แบบสะท้อนผลการเรียนรู้ 

C - การรายงานผลการปฏิบัติงาน - แบบนิเทศตดิตามฯ 
- แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

A - ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 
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5. แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย 

กิจกรรมที่ 1 ขั้น
เตรียมการ(P) 
กิจกรรมย่อย1.1 
 ประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
ประสบการณ์จากผลการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

            นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด และคณะ 
 

กิจกรรมที่ 2 ขั้น
ดำเนินการ(D) 
กิจกรรมย่อย 2.1 
-ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการนิเทศและการ
จดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
การศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study) และ
วิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) 

            นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 ขัน้
ประเมินผล(C) 
กิจกรรมย่อย 3.1 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เปิดชั้นเรียน (Open 
Class) ระดบัเขตพ้ืนที ่
จำนวน  7  โรงเรียน เวลา 
2 วัน (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

            นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด และคณะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย 

พ.ค
. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย 

 

กิจกรรมที่  4  ขั้นสรุป
รายงาน (A) 
กิจกรรมย่อย 4.1 
สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

            นางสาวรัชนีกร  
วงศส์ะอาด และคณะ 

 

6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน  100,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
จำนวน/ 
หน่วย 

รวม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน ระบุ 
กิจกรรมที่ 1  
ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
ประสบการณ์จากผลการปฏิบัติที่ด ี(Best 
Practice) 

 
 
 

 
10,000 

 
 

 
√ 

 

รวม  10,000    
กิจกรรมที่ 2 
ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการ
นิเทศและการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ
วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

  
80,000 

 
 

 
√ 

 

รวม  80,000    
กิจกรรมที่ 3 
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุป รายงานผล ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

  
10,000 

 
 

 
√ 

 

รวม  10,000    
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รายการ 
จำนวน/ 
หน่วย 

รวม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน ระบุ 
รวมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม  100,000    

หมายเหตุ      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ทราบสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ
แบบเปิด   

2. ใช้และขยายผลรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
4. ผลประเมินการใช้รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการ 

แบบเปิด 
         
    (ลงชื่อ)............................................................. ......ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด) 
                  ตำแหนง่ ศึกษานิเทศก์     
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
    Zลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมตัิโครงการ  
              (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ : พัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
                      กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /สพป.ขอนแก่น  
                                              เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ชื่อ นางสาวรัชนีกร   สกุล วงศส์ะอาด โทรศัพท ์094-5427771 
                              โทรสาร....................................E-mail : ratchawong2529@gmail.com 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2564 - กันยายน  2565 

ความสอดคล้องกับ : (   ) ยุทธศาสตร์ชาติ  ( √  ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    
                           (   ) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (   ) นโยบายและแผนระดับชาติ 
                           (   ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4  
ด้าน : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถชีีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็น/ตัวช้ีวัด : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการพัฒนาที่ : 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

 
1. หลักการและเหตุผล  

 “การอ่าน” เป็นทักษะพ้ืนฐานที่สำคัญในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้ว 
ยังทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต เป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ เรื่องต่างๆ ดังนั้นการอ่านจนเกิด เป็นนิสัย จำเป็นต้องปลูกฝัง การจัดกิจกรรมส่งเสริม นิสัยรักการอ่าน 
เป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดแผนงานส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดขึ้น และได้ให้แนวทางการดำเนินงาน เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทาง 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาห้องสมุด  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยจัดกิจกรรม
สิ่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย  มีหนังสือ/สื่อส่งเสริมการอ่านดีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ มีครูบรรณารักษ์
ที่มีอัธยาศัยไมตรีและบริหารจัดการงานห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยส่งเสริมการอ่าน
ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีรักการศึกษาและ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการ
ตามเป้าหมายการส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  แก่นักเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เห็นความสำคญัและจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
ยกระดับการอ่าน และส่งเสริมโรงเรียนให้จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้ค้นคว้าหา 
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ความรู้ สืบค้นข้อมูลต่างๆ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาโรงเรียนที่ มีห้องสมุดต้นแบบ  
ให้คงสภาพ และขยายผลการพัฒนาสู่เครือข่ายห้องสมุดแก่โรงเรียนในสังกัด   จึงดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดและการ
ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมและติดตามการใช้สื่อส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
  2.2 เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ตามรอยพระจริย
วัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีอ่าน 

2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีผลการปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมการสง่เสริมนิสัยรักการอ่าน 
2.5 เพ่ือสร้างเครือข่าย “ครูบรรณารักษ์” ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 

ช่วยเหลือกัน  
                     2.6 เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต / 3 ดี และโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและยกย่อง เชิดชู นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่พัฒนาการจัดกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรง ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด 
 3.1.2 โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ, โรงเรียนเครือขา่ยห้องสมุดโรงเรียน และโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  จำนวน 25 โรง จัดกิจกรรมการใช้สื่อส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 3.1.3 ครูบรรณารักษ์ หรือครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน 50 คน อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ
ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

3.1.4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกโรง  
ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ตาม “แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
 3.1.5 ได้  Good practice / นวัตกรรม / งานวิจัย  การจัดกจิกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
อย่างน้อย 5 นวัตกรรม ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
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 3.1.6 โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน สมัครเข้าประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  
และได้รับรางวัล ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในระดับดีมาก 80 – 100 คะแนน 
 3.1.7 ได้กลุ่มเครือข่ายครูบรรณารักษ์ ครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และชมรมครูส่งเสริมการอ่าน 
     3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพฒันาห้องสมุดได้อย่างเพียงพอ 
3.2.2 โรงเรียนจดักจิกรรมโดยใช้สื่อส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราช 

เจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3.2.3 ครูบรรณารักษ์ หรือครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  สามารถผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

3.2.4 คุณภาพผู้บริหาร : ผู้บริหารมีแผนงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมี 
ชีวิต / 3 ดี สามารถบริหารงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
 3.2.5 คุณภาพครู : ครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
คุณภาพนักเรียน : นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเห็นคุณค่าของการใช้ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ ได้อ่านหนังสือนอกเวลา 
ไม่ต่ำกว่าวันละ 60 นาที 
 3.2.6 คุณภาพโรงเรียน : มีห้องสมุดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สพฐ. กำหนด มีข้อมูลห้องสมุดเพ่ือการพัฒนา 
มีโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตันแบบรักกานอ่านเพ่ิมขึ้น 

4. วิธีดำเนินงาน  
 4.1 วางแผนการดำเนินงาน (P) 
 4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ (P) 

-  จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
  4.3 ประชุมคณะทำงาน /จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (D) 

- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30 โรง   
-  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบรรณรักษ์ หรือครูผู้รับผดิชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-  ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์เพ่ือส่งเสริมนสิัยรักการอ่านและพัฒนา 

ห้องสมุดจากตัวแทนโรงเรียนทั้ง 15 กลุ่มโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
  -  ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมรักการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2564 
 
 



189 

 

 

 

4.4 ติดตามผลการพัฒนา (C) 
    -  นเิทศ ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอย 

พระจริยวัตรสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (A) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

P - การเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
 

- บัญชีลงเวลา 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 

D - จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 25 โรง   
-  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบรรณรักษ์ หรือ
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดยุวบรรณารักษ์  
/ความร่วมมือ/การลงมือทำ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

- บัญชีจดัสรรงบ 
- แบบลงเวลาอบรม 
-หนังสือแจ้งอบรมฯ 

C - นิเทศ ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
- การรายงานผลการดำเนินงาน 

- แบบนิเทศติดตามฯ 
- แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

A - ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 

 
5. แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผดิชอบ ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย 

กิจกรรมที ่1 ขั้น
เตรียมการ(P) 
กิจกรรมย่อย 1.1 

            นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด และคณะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผดิชอบ ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย 

  จัดทำโครงการพัฒนา
ห้องสมุดและการส่งเสริม
การอา่นตามรอยพระจริย
วัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

กิจกรรมที่ 2 ขั้น
ดำเนินการ(D) 
กิจกรรมย่อย 2.1 
-จัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 25 
โรง 
กิจกรรมย่อย 2.2 
-อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูบรรณรักษ์ หรือครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมย่อย  2.3 
-ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
ประกวดยุวบรรณารักษ์เพ่ือ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุด จาก
ตัวแทนโรงเรียนทั้ง 15 
กลุม่โรงเรียน ประจำปี
การศึกษา 2564 
กิจกรรมย่อย 2.4 
-ดำเนินการจัดกิจกรรม

            นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด และคณะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

ผู้รับผดิชอบ ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย 

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร
กิจกรรมรักการอ่าน 
ตามโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน และพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต ปี 2564 

กิจกรรมที่ 3 ขั้น
ประเมินผล(C) 
กิจกรรมย่อย 3.1 
-นิเทศ ติดตาม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี 
 

            นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด และคณะ 

กิจกรรมท่ี  4  ขั้นสรุป
รายงาน (A) 
กิจกรรมย่อย 4.1 
สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

            นางสาวรัชนีกร  
วงศ์สะอาด และคณะ 

 

6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน  2,603,490 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมที่  1  การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
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รายการ 
จำนวน/ 
หน่วย 

รวม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน ระบุ 
กิจกรรมที่ 1  
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 25 โรง (โดยถัว
เฉลี่ย) 
- จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนละๆ 100,000 
บาท 

 
 
 

 
2,500,000 

 
√ 

  

รวม  2,500,000    
กิจกรรมที่ 2 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูบรรณรักษ์ หรือ
ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่าน 50 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการอบรม คน 6 คน คนละ 30  บาท  
- ค่าพาหนะคณะกรรมการในการเตรียมการ
อบรมฯ คน 6 คน คนละ 300 บาท   
- ค่าอาหารว่างคณะผู้เข้าอบรมและ
คณะกรรมการดำเนินงานจำนวน 56 คน  
  จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท  
- ค่าอาหารกลางวันคณะครูที่เข้าอบรมและ
คณะกรรมการดำเนินงาน 56 คน  
  คนละ 100 บาท 1 วัน                                                                            
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ 
ละ 600 บาท (3 ×600 ×2) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรประจำกลุ่ม 5 คน เหมา
จ่ายคนละ 500 บาท (5×500) 
- ค่าวัสดุ  / ค่าถ่ายเอกสาร 

  
22,040 

 

 
√ 

 
 

 

รวม  22,040    

กิจกรรมที่ 3 
การออกนิเทศติดตามเพ่ือ รวบรวม วิเคราะห์

  
14,400 

 

 
√ 
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รายการ 
จำนวน/ 
หน่วย 

รวม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน ระบุ 
และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยในการดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม จำนวน คน 30 คน คนละ 30  บาท  
- ค่าพาหนะคณะกรรมการออกนิเทศกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน จำนวน 1 ครั้ง ใน 5 อำเภอๆ 
ละ 5 คน จำนวน 25 คนๆ ละ 500 บาท เป็น
เงิน 
- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสาร 

รวม  14,400    

รวมทั้งสิ้น  2,536,440    

หมายเหตุ      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมที่  2   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 

รายการ 

จำนวน/ 
หน่วย 

รวม 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน ระบุ 

กิจกรรมท่ี 1  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมงาน  
(คณะกรรมการเครือข่ายกิจกรรมรักการอ่าน)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 15 คน ๆ ละ 30 บาท 1 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน ๆละ 100 
บาท 1 มื้อ 

 
 
 

 
1,950 

 √  

รวม  1,950    
กิจกรรมที่ 2 
ดำเนินกิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์เพ่ือ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 

  
23,500 

  
√ 
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รายการ 

จำนวน/ 
หน่วย 

รวม 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน ระบุ 

จากตัวแทนโรงเรียน 
ทั้ง 15 กลุ่มโรงเรียน ประจำปี 2564  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 100 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ (60 x 
100) 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน ๆ ละ 
100 บาท 1 มื้อ 
- ค่ารางวัลการประกวดยุวบรรณารักษ์ ดังนี้ 
   รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท 
   รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2,000 บาท 
   รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1,000 บาท 
   รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 500 
บาท 

รวม  23,500    
กิจกรรมที่ 3 
ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
รักการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  (ก.ย.63) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 200 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ (60 x 
200) 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คน ๆ ละ 
100 บาท 1 มื้อ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท 
จำนวน 1 คน คนละ 6 ชั่วโมง  
- ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร ชั่วโมงละ 500 
บาท จำนวน 5 คน คนละ 1 ชั่วโมง   

  
40,600 

  
√ 
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รายการ 

จำนวน/ 
หน่วย 

รวม 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน ระบุ 

- ค่าวัสดุ 
 - ป้ายไวนิล 
 - วัสดุสำนักงาน 
 

รวม  40,600    

กิจกรรมที่ 4 
สรุปผลการดำเนินงาน 

  
1,000 

  
√ 

 

รวม  1,000    
รวมทั้งสิ้น  67,050    

หมายเหตุ      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

7.1 ครูที่เข้ารับการอบรมนำกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ไปประยุกต์ใช้      
 ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และกิจกรรมห้องสมุดอย่างเป็นรูปธรรม 
 7.2 นักเรียนได้รับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

7.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ดำเนินการติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่านของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

7.4 ครูบรรณารักษ์และครูที่รับผิดชอบกิจกรรมรักการอ่าน เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมอื 
รว่มใจกันส่งเสริมการจัดกิจกรรมรกัการอ่านและพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียนของตัวเอง 

7.5 ครูบรรณารักษ์ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพบรรณรักษ์ 
  7.6 โรงเรียน ผู้บริหาร มีแผนงานโครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต/ 3 ดี ที่มี

ประสิทธิภาพ 
 7.7 โรงเรียน ผู้บริหาร ครู มี good/best  practice / วิจัยเพ่ือพัฒนา 
 7.8 ได้เครือข่ายครูบรรณารักษ์ / ครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 7.9 มีโรงเรียนต้นแบบ / โรงเรียนคู่หูพัฒนา / โรงเรียนเครือข่าย เพ่ิมข้ึน 
 7.10 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ส่งเสริมให้ครูนำแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
นิสัยรักการอ่านไปต่อยอดในระดับชั้นเรียนต่อไป 
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    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด) 
      ตำแหน่ง          ศึกษานิเทศก์     
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
              (นายชายกฤต  น้ำใจดี) 
        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ  ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ (✓) ต่อเนื่อง  (  ) ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด, นางสาวกรรยา  จิตฟุง้และนางสาวภัทริกา ทองยา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน  2564 – กันยายน  2565 
สอดคล้องกับนโยบาย  
 (✓)  นโยบาย สพฐ.ที่  2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา   
     เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 (✓)  ยุทธศาสตร์ที ่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อสร้างขีด 
               ความสามารถในการแข่งขัน 
 (✓)  มาตรฐานสำนักงานท่ี  2  ตัวบ่งชี้ที่  1/4  ส่งเสริมการวัด ประเมินผล และนำผลไปใช้ใน 
     การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. หลกัการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นปัจจัย พ้ืนฐานสำคัญ ในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่  

การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552-2561) โดยกำหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่คลอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สำหรับใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่วัยเริ่มต้น และการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ได้กำหนดนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 
เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่าน
ออกเขียนได้ และมีมาตรการการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นให้ผู้เรียน 
มีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รัฐบาลได้กำหนดการแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนเป็นนโยบายในระยะเร่งด่วน  เน้นปรับปรุงวิธีการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ  โดยใช้แนวการจัด การเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับพัฒนาการสมอง (BBL) เป็นต้น และได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 6 จุดเน้น  โดยเฉพาะจุดเน้น
ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มาตรฐานสากล ข้อย่อย 2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ ขอ้ย่อย 2.3  ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 2  ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  ได้รับมอบหมายจากสำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ดำเนินการประเมินความสามารถ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
แจ้งโรงเรียนนำเข้าข้อมูลนักเรียนประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

ต.ค. 64 นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด 

2 
ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ผ่าน
ระบบ NT Access 

พ.ย. – ธ.ค.64 นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด 

3 
สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT 
Access 

ธ.ค. 64 สถานศึกษา 

4 ศูนย์สอบตรวจสอบข้อมูลและจัดสนามสอบ ธ.ค. 64 นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด 

5 สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ ธ.ค. 64 สนามสอบ 

6 
สถานศึกษาและศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มี
สิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) 

ม.ค. 65 สถานศึกษาและศูนย์สอบ 

7 
ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนาม
สอบ 

ก.พ. 65 

นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาดนางสาว
กรรยา จิตฟุ้ง 

นางสาวภัทริกา  ทองยา 

8 
ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับ 
ศูนย์สอบ และสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ 

มี.ค. 65 

นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาดนางสาว
กรรยา จิตฟุ้ง 

นางสาวภัทริกา  ทองยา 

 

9 รับข้อสอบและกระดาษคำตอบ  จาก สพฐ. มี.ค. 65 
นางสาวรัชนีกร  วงศส์ะอาดนางสาว
กรรยา จิตฟุ้ง 
นางสาวภัทริกา  ทองยา 
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 ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ในปีการศึกษา  2564  ขึ้น  เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมา
เป็นข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป 
 
2. วัตถปุระสงค์ 
 เพ่ือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4   
 
3. เป้าหมาย   
    3.1 เชิงปริมาณ   
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2564  จำนวน  173  โรงเรียน  นักเรียน  2,326 คน   
    3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1  จะเป็นข้อมูลสำคัญท่ีจะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

1.  การประชุมเตรียมการคณะกรรมการดำเนินงาน   

2. ขั้นดำเนินการ   

3. ขั้นสรุปและรายงานผล 

 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

10 ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบ  และตรวจเยี่ยมสนามสอบ มี.ค. 65 ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน 
11 สนามสอบนำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล มี.ค. 65 ศูนย์สอบร่วมกับสนามสอบ 

12 รับผลการทดสอบ  จาก สพฐ. เม.ย. 65 
นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาดนางสาว
กรรยา จิตฟุ้ง 
นางสาวภัทริกา  ทองยา 

13 
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์  เพื่อใช้วางแผนการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT)  ในปีต่อไป 

เม.ย. 65 นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาดนางสาว
กรรยา จิตฟุ้งนางสาวภัทริกา  ทองยา 
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5. งบประมาณ 
        จำนวน  83,400 บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้   

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  การประชุมเตรียมการคณะกรรมการดำเนินงาน  คณะกรรมการนิเทศฯ  
โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
      - ค่าอาหารว่างการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ  
จำนวน 2 มื้อ จำนวน 50 คน  X  60 บ.                                      เป็นเงิน                                         
     - ค่าอาหารกลางวันการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ     
      จำนวน 1 มื้อ จำนวน 50 คน  X  100 บ.                             เป็นเงิน                                                     

 
 
 

3,000 
 

5,000 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

3,000 
 

5,000 

 
 
 
- 
 
- 

2. ขั้นดำเนินการ  การประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) 
     -  ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการดำเนินการติดตามตรวจเยีย่ม 
สนามสอบจำนวน 20 คน X 120 บ.                                           เป็นเงิน 
     -ค่าพาหนะ  20 คน  คนละ 500  บาท 
                                                                                        เป็นเงิน 

- ค่าตอบแทนคณกรรมการคุมสอบ  200  คน  คนละ 300  
บาท 
                                                                             เป็นเงิน 

 
 

2,400 

 
 
- 

 
 

2,400 

 
 
- 

 
10,000 

 
60,000 

 
- 
 

60,000 

- 
10,000 

- 

3. ขั้นสรุปและรายงานผล 
   -  ค่าจัดทำเล่มรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (RT)   
   จำนวน  50  เล่มๆ ละ 60 บ.                                                เป็นเงิน 

 
3,000 

 
- 

 
- 

 
3,000 

รวมทั้งสิ้น 83,400 60,000 20,400 3,000 
หมายเหตุ   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

6. การประเมนิผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนใช้เครื่องมอืที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร 
ในการประเมิน 
2.  สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษานำผลการประเมินมาใช้ในการ
นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน   

-การทดสอบ 
 
-การตดิตาม 

-แบบทดสอบการอ่าน 
 
-แบบติดตาม 
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7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 7.1  ได้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2563  ทั้ง
รายบุคคลและรายโรงเรียน   
 7.2  ได้ข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 7.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำผลการประเมิน   มาใช้ในการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน  ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร  และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะ
การคิดขั้นสูง 
 
 

      (ลงชื่อ)                                                  ผู้เสนอโครงการ 
                                                       (นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด) 
                                                         ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 
                          
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
              (นายชายกฤต  น้ำใจดี) 
        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ การพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ/เรียนรวมสู่การวิจัยในชั้นเรียน 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  สพฐ. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์   โทรศัพท์  082-0298-702                                  

E-mail :  uoohnat@gmail.com 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 –  30 กันยายน 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลกัการและเหตุผล      

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 ที่แสดงเจตนารมณ์ 
ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชน ในการได้รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและมีโอกาสได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  
ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาส และ บริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบ 
ที่หลากหลายอยา่งมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์    
 1.  เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ 
ในแต่ละประเภทอย่างมีคุณภาพ 

2.   เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมเข้าสู่มาตรฐานการเรียนรวมและจัดระบบประกันคุณภาพ            
           3.  เพ่ือให้การดำเนินโครงการ พัฒนาครูการศึกษาพิเศษ /เรียนรวมสู่การวิจัยในชั้นเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การทีว่างไว้ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
  - ร้อย 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงทุกคน 
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 3.2  เชิงคุณภาพ  (เกิดอะไรขึ้นกับใคร  หากมีตัวเลขระบุ) 
 - โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมสามารถจัดการศึกษากับเด็กพิการทัง้ 9 ประเภท 
 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 
  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมสามารถจัดการศึกษากับเด็กพิการทั้ง 9 ประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

1. การบริหาร
จัดการเรียนรวม
ให้มีคุณภาพ 

/ / /          น.ส.ณัฐยา
ภรณ ์ โชติ
การณ์ 

 

2.พัฒนาครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียนที่จัด
การศึกษาพิเศษ
เรียนรวมด้าน
การคัดกรอง
นักเรียน 

   / / / /      ศึกษานิเทศก์
ประจำพ้ืนที่ 
และคณะ
ดำเนินงาน
ตามคำสั่ง 
 

 

3.พัฒนาครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียนที่จัด
การศึกษาพิเศษ
เรียนรวมด้าน 
การวิจัย 
ในชั้นเรียน 

   / / / / / /     
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

4.นิเทศ กำกับ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ 

         / /    

5.สรุปผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
และกิจกรรม 

           /  

 
6.  งบประมาณ 

จำนวน      85,200       บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาพิเศษเรียนรวมด้านการคัดกรอง
นักเรียน 

51,560 1,200 47,360 3,000  

2. พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาพิเศษเรียนรวมด้าน 
การวิจัย 

13,640 13,640    

3. นิเทศ กำกับ 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

20,000 20,000    

รวม 85,200 34,840 47,360 3,000  
 
หมายเหตุ  ให้ระบุรายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจน 
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7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 เชิงปริมาณ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เชิงคุณภาพ 
    โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม
สามารถจัดการศึกษากับเด็กพิการทั้ง 
9 ประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

- การเข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 
- ความร่วมมือ/การลงมือทำ 
- การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

- บัญชีลงเวลา 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 
- การลงมือทำ 
- ใบความรู/้ใบงาน 
- แบบสรุปการดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

8.1  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการจัดการศึกษา 
8.2  พัฒนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมสูงขึน้ 
 8.3 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องละยั่งยืน 
    
    (ลงชื่อ).............................................................. .....ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์) 
                        ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์        
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 
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    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                     (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)  
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชือ่โครงการ  : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ความสอดคล้องกับ : ( / ) ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ( / ) แผนปฏิรูปประเทศ    
                           (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( / ) นโยบายและแผนระดับชาติ 
                           ( / ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4  
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสงค์ นางสาวปาณิตา ไชยทองศรี    โทรศัพท ์0637273579                                   
                             โทรสาร    -   E-mail :  panitapani2@gmail.com 
ด้าน : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าหมาย : การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ประหยัด คุ้มค่า  
              รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็น/ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที ่35 สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหส้ถานศึกษา สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 
กลยุทธ์ : ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็ก 
แนวทางการพัฒนาที่ : จดัทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยกำหนดเป้าหมายในการควบรวม   
                             โรงเรยีนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม เช่น ใช้สภาพ 
                            ภูมิศาสตร์เป็นฐาน หรือใช้สภาพบริบความพร้อม ความต้องการของชุมชนเป็นฐาน 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2564 -  กันยายน 2565                   

 
1. หลักการและเหตุผล 

ภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการก็คือ การให้โอกาสกับผู้ที่อยู่ใน
วัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้เรียนรู้ตามวัยอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ในอดีตที่ผ่านมานั้น การคมนาคมไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน เมื่อมีประชากรอยู่ที่ใด รัฐจำเป็นต้อง 
ตั้งโรงเรียนเพ่ือบริการผู้ที่อยู่ในวัยเรียนเหล่านั้น ปัจจุบันนี้ การคมนาคมสะดวกขึ้น ประกอบกับโครงสร้างประชากร
เปลี่ยนไปจากเดิมมาก กล่าวคือ อัตราการเกิดของเด็กไทยมีการชะลอตัวลง ดังนั้น จึงทำให้ประชากรวัยเรียนของโรงเรียนมี
แนวโน้มลดลงตามลำดับ ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานมีโรงเรียนขนาดเล็กรวมทั้งสิ้น 14,816 โรงจากโรงเรียนทั้งหมด 31,116 โรง คิดเป็นร้อยละ 47.62 รับผิดชอบ
นักเรียน ร้อยละ 13.41 ของนักเรียนทั้งหมด อัตราส่วนครูต่อนักเรียน เท่ากับ 1 : 12 
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2.  วัตถุประสงค์ 
       1.  เพื่อส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

2.  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนมารวม) และ         
โรงเรียนอ่ืน (โรงเรียนหลัก) 
 3. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบการควบรวมทีไ่ด้ดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2563 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  1.  ส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 122 โรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
        2. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนมารวม)  
และโรงเรียนอื่น (โรงเรียนหลัก) จำนวน 122 โรงเรียน 
  3. ทราบสภาพปัจจุบันปัญหาของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบการควบรวม  
จำนวน 122 โรงเรียน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
1. ส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่ 

ยอมรับ  
2.  ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนมารวม)  

และโรงเรียนอ่ืน (โรงเรียนหลัก) 
  3. ทราบสภาพปัจจุบันปัญหาของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบการควบรวม 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมที ่/ขั้นตอน 
 

ไตรมาสที่ 
1 

ต.ค-ธ.ค 

ไตรมาสที่ 
2 

ม.ค-มี.ค 
 

ไตรมาสที่ 
3 

เมย.-มิ.ย. 

ไตรมาสที่ 
4 

ก.ค.-ก.ย. 

1 กิจกรรมที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก 

    

ขั้นเตรียมดำเนินการ √    
 -ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือวาง

แผนการนิเทศ ติดตาม ฯ ,แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
,จัดทำปฏิทินนิเทศ,จัดทำเครื่องมือนิเทศ ฯลฯ 
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ที ่ กิจกรรมที ่/ขั้นตอน 
 

ไตรมาสที่ 
1 

ต.ค-ธ.ค 

ไตรมาสที่ 
2 

ม.ค-มี.ค 
 

ไตรมาสที่ 
3 

เมย.-มิ.ย. 

ไตรมาสที่ 
4 

ก.ค.-ก.ย. 

  - ครั้งที่ 1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหาร
กลางวันจำนวน 15 คน ๆละ 180 บาท  

ขั้นดำเนินการ  √   
 - นิเทศ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียน

การสอน ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสังคมของนักเรียนที่เดินทางไป
เรียนรวมกับโรงเรียนหลัก  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565    

    

ขั้นสรุปรายงานผล    √ 
 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ โดยใช้แบบเก็บ

ข้อมูล 
 -ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือ
สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ฯ ครั้งที่ 2 คา่อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม/อาหารกลางวันจำนวน 15 คน ๆละ 
180 บาท 

    

5.  รายละเอียดการใชง้บประมาณ (งบประมาณทั้งสิ้น  50,000) ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

กิจกรรม/รายการ หมวดรายจ่าย รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก     

 ขั้นเตรียมดำเนินการ     

 -ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือวาง
แผนการนิเทศ ติดตาม ฯ ,แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ,
จัดทำปฏิทินนิเทศ,จัดทำเครื่องมือนิเทศ ฯลฯ ครั้งที่ 1 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวันจำนวน 45 
คน ๆละ 180 บาท 
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กิจกรรม/รายการ หมวดรายจ่าย รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 ขัน้ดำเนินการ     

 นิเทศ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคม
ของนักเรียนที่เดินทางไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2565   
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมนิเทศ ติดตาม ฯ จำนวน 45  คน 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื่อเพลิง 

    

 ขัน้สรุปรายงานผล     

 ติดตามประเมนิผลการบริหารจัดการ โดยใช้แบบเก็บ
ข้อมลู 
 -ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือสรุปผล
การนิเทศ ติดตาม ฯ ครั้งที่ 2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
อาหารกลางวันจำนวน 45 คน ๆละ 180 บาท 

    

 รวม 50,000   50,000 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนทุกคนที่มาเรียนรวมได้รับการ
สนับสนุนค่าประกันภัยในการเดินทางไปเรียน
รวมกับโรงเรียนหลัก  ภาคเรียนที่ 2    
2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อการที่โรงเรียนขนาดเล็กจัดการ
เรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 

1. ตรวจสอบเอกสาร
ข้อมลู 
 
2. สอบถามความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. แบบติดตาม ประเมินผลการ
บริหารจัดการ 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 122 โรงเรียน  บริหารจัดการโดยการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอื่น สามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น 
      7.2 นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีจัดการเรียนรวมกับโรงเรียนหลักมีโอกาสได้เรียนรู้ทางด้านสังคมกว้างขวางยิ่งขึ้น  
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 7.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สามารถกำหนดรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่จดัการเรียนรวมกับโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
  
     
           (ลงชื่อ)....................................................................ผู้เสนอโครงการ  
                                               (นางสาวปาณิตา  ไชยทองศรี) 
                    ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)  
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ : การพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวภัทริกา  ทองยา   โทรศัพท์ 087 062 3649  

         นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง   โทรศัพท์ 063 021 8766  
         E-mail :  phattarika@khonkaen4.go.th ,  jitfungkanya2524@gmail.com 

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2563 - กันยายน  2564 
ความสอดคล้องกับ : ( √ ) ยุทธศาสตร์ชาติ    ( √ ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
         (   ) แผนปฏิรูปประเทศ     ( √ ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
         (   ) นโยบายและแผนระดับชาติ ( √ ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4 
ด้าน : ด้านที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และด้านที่ 3 การพัฒนา 
        และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
เป้าหมาย : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ  
       ส่งเสริมการวัด ประเมินผล และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
       เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเด็น/ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ  
    ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
                       ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน 
     ศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
___________________________________________________________________________ 
1.   หลักการและเหตุผล 

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือที่เรียก
กันโดยทั่วๆ ไปว่า PISA เป็นโครงการที่ริ เริ่มโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ  หรือ OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) จุดมุ่งหมายสำคัญของPISA คือ การตรวจสอบ
ว่าเยาวขนวัยจบการศึกษาภาคบังคับ หรือวัยอายุ 15 ปี ของประเทศต่างๆ มีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพียงใดประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ PISA มาแล้ว 7 ครั้ง คือ เมื่อปี 
พ.ศ. 2543, 2546, 2549,  2552, 2555, 2558, 2561 และในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยจะเข้าร่วมโครงการ PISA เป็น
ครั้งที ่8 โดยจะมีการสอบ และเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2565 กลุ่มประชากรเป้าหมายของการสอบ PISA คือ นักเรียนที่
กำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ 15 ปี ของประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเรียนอยู่ชั้นใด (ม.2, ม.3, หรือ ม.4) และเรียนอยู่ใน
โรงเรียนสังกัดใด (สพฐ, อาชีวะ, สาธิต, กทม., การปกครองส่วนท้องถิ่น, เอกชน ฯลฯ) ผลการสอบ PISA         ของ
นักเรียนไทยทุกครั้งที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้ 393 (การ
อ่าน) 426 (วิทยาศาสตร์) และ 419 (คณิตศาสตร์) ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยรวมของนานาชาติเป็น 487 (การอ่าน) 489 
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(วิทยาศาสตร์) และ 489 (คณิตศาสตร์) ในปี พ.ศ. 2561 คะแนนของกลุ่มประเทศสมาชิก OECD มีนักเรียนอายุ 15 ปี 
77% ที่มีความสามารถทางการอ่านถึงระดับพ้ืนฐานต่ำสุด และ 76% ที่มีความสามารถทางการคณิตศาสตร์ถึง
ระดับพ้ืนฐานต่ำสุด ซึ่งตัวเลขนี้ แสดงให้เห็นว่าในปี 2018 ทุกประเทศในกลุ่มสมาชิก OECD และประเทศที่มีสัดส่วนของ
นักเรียนสูงกว่านี้ เช่น ในจีนสี่มณฑล(B-S-J-Z) (การอ่าน 95% และคณิตศาสตร์ 98%) เอสโตเนีย ฮ่องกง มาเก๊า และ
สิงคโปร์ ยังคงมีหนทางที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายระดับโลกด้านการศึกษาที่มีคุณภาพในปี ค.ศ 2030 แต่ระบบการศึกษาใน
ประเทศที่ยังคงมีสัดส่วนของนักเรียนอายุ 15 ปีที่มีความสามารถตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป อยู่น้อย ทำให้โอกาสที่จะก้าวไปถึง
เป้าหมายระดับโลกด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพในปี ค.ศ 2030 ยังคงอยู่ห่างไกล 

 การที่ประเทศไทยมีคะแนนการสอบ PISA ต่ำ มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยมาก ผลการสอบ PISA กระจาย
ไปทั่วโลก มีการนำผลการสอบ PISA ไปใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และใช้
เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาความน่าลงทุน จากผลการสอบ PISA ที่ต่ำต่อเนื่องมา 7 ครั้งทำให้นานาชาติมองประเทศ
ไทยว่า เป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาต่ำ หรือกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าคุณภาพหรือศักยภาพของคนไทยยังต่ำเมื่อเทียบ
กับนานาชาติ ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ต่อประเทศไทยมากโดยเฉพาะความเชื่อถือและการดั่งดูดการลงทุนจากต่างชาติ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญเรื่องการเข้าร่วมโครงการ PISA มาก มีนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาให้มากขึ้น โดยมีความเชื่อว่าถ้านักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะและความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วนักเรียนจะสามารถทำ
ข้อสอบใดๆ ไม่ว่าจะเป็น O-net หรือ PISA ได้ดีขึ้น และที่สำคัญนักเรียนจะสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน
และอนาคตได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทัน เหมาะสมและเพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำผลการเข้าร่วมโครงการ PISA 
มาใช้เป็นตัวบ่งขี้ข้อหนึ่งของความสำเร็จของการจัดการศึกษา ดังนั้นทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 จึงเห็นความสำคัญของคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านครูผู้สอนและ
ผู้เรียน ตลอดจนผู้บริหารที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวการประเมิน PISA  
 2. เพ่ือพัฒนาครูด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนวการประเมิน PISA 
 3. เพ่ือให้ครูผู้สอนและนักเรียนเข้าไปใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA Style 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นถึงความสำคัญของการประเมิน PISA   
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
   1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเมินการรู้เรื่อง
ในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น 
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  2. ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามแนวการประเมิน PISA 

  3. สถานศึกษาจัดการเรียนตามแนว PISA ครบทุกชั้น   
           3.2 เชิงคุณภาพ   

  1. นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้โดยกระบวนการนี้ทุกคน มีความรู้ ความฉลาดรู้เรื่องการอ่าน   ความฉลาดรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ และความฉลาดรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ที่ เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแข่งขันสูง    
พร้อมสำหรับเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 

  2. ครูผู้สอนภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี มีความรู้ ความชำนาญในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางประเมินผลนานาชาติ PISA 

  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ประเมินผลนานาชาติ PISA ทีเ่หมาะสมกับบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
4. กิจกรรม / ระยะเวลา 

กิจกรรม  พ.ศ. 2564 - 2565 

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

1. ประชุมวางแผนคณะทำงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ   

             

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการ
ประเมิน PISA 

            

3. นิเทศ ติดตาม และเก็บข้อมูล
การทดลองใช้เครื่องมือการเตรียม
ความพร้อมการทดสอบPISA 

            

4.รายงานผลการดำเนินงาน              
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5. งบประมาณ 
       จำนวน 44,150 บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
ชื่อกิจกรรม 

 
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ หมาย
เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.ชี้แจงและอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมการ
ทดสอบ PISA ( มีนาคม 
2564) 

ค่าอาหารกลางวัน (180 คนๆละ 
100 บาท 1 มื้อ) 

 18,000  18,000  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(180 
คนๆละ 30 บาท 2 มื้อ) 

 10,800  10,800  

2. นิเทศ ติดตาม และเกบ็
ข้อมูลการทดลองใช้
เครื่องมือการเตรียมความ
พร้อมการทดสอบPISA 
(เม.ย. - ก.ค. 2564) 

ค่าพาหนะ  และคา่เบี้ยเลี้ยง 
คณะกรรมการดำเนินการติดตาม และ
เก็บข้อมูล จำนวน 19 คน X (500 บ. 
+  120 บ.) 

11,780   11,780  

3. ถอดบทเรียน และสรุปผล
ข้อมูลการทดลองใช้
เครื่องมือฯ ( ส.ค. 2564) 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
(19 คนๆละ 30 บาท 1 มื้อ) 

 570  570  

4. รายงานข้อมูล ค่าทำเล่มรายงานผลการเตรียม
ความพร้อมทดสอบ PISA จำนวน  
50  เล่มๆ ละ 60 บ.                                                 

  3,000 3,000  

รวม 11,780 29,370 3,000 44,150  

หมายเหตุ   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการมีความรู้

ความเข้าในการเตรียมความพร้อม
ประเมินPISA โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการวัดและประเมินผลตาม
แนวทางของ PISA 

-การทดสอบ -การทดสอบ 
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ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการมีความพึง
พอใจ 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ -แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานิเทศ  
กำกับ  ติดตาม  และสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน   

-การนิเทศ ติดตาม -แบบนิเทศ ติดตาม 

   
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ละพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางการประเมิน PISA  
 

(ลงชื่อ)            ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวภัทริกา ทองยา) 
               ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
            ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 
 
 

 (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (ดร. วิโรจน์ ค้อไผ่) 
                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
                            (ลงชื่อ)                                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)  
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ : การวัดและประเมินผลในสถานศึกษา ด้วยโปรแกรม School MIS, GPAX OBEC 
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวภัทริกา  ทองยา   โทรศัพท์ 087 062 3649  

         นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง   โทรศัพท์ 063 021 8766  
                     โทรสาร................-.................... 

         E-mail :  phattarika@khonkaen4.go.th ,  jitfungkanya2524@gmail.com 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2564 - กันยายน  2565 
ความสอดคล้องกับ : (   ) ยุทธศาสตร์ชาติ    (   ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
         (   ) แผนปฏิรูปประเทศ     (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
         (   ) นโยบายและแผนระดับชาติ ( √ ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4 
ด้าน : ด้านที่ 2 การจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และด้านที่ 3 การพัฒนา 
        และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เป้าหมาย : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ  
       ส่งเสริมการวัด ประเมินผล และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
       เขตพ้ืนที่การศึกษา 
___________________________________________________________________________ 
1.   หลักการและเหตุผล 
            กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ต้ังแต่  
ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ซึ่ งหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standardsbased 
Curriculum) กล่าวคือ เป็นหลกัสูตรที่กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมาตรฐาน
การเรียนรู้ ได้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษา ได้ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ดังกล่าว ด้วยการดำเนินการบริหารจัดการอิงมาตรฐาน (Standards-based Instruction) การวัดและประเมินผลที่สะท้อน
มาตรฐาน (Standards-based Assessment) เพ่ือให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่สำคัญ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำการระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา   
             งานทะเบียนการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา เป็นงานที่สำคัญและต้องรายงาน เชื่อมโยง กับหน่วยงาน
ระดับต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น แบบ ปพ.ต่าง ๆ แบบรายงานอ่ืน ๆ  
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดใช้โปรแกรมการบริหารงานทะเบียน 
วัดและประเมินผล ได้แก่ โปรแกรม School MIS, GPAX OBEC ซึ่งเป็นโปรแกรมรายงานข้อมูลของสถานศึกษาได้
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ครบถ้วน และจำเป็นสำหรับใช้รายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัด    แต่สภาพปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีการปรับเปลี่ยน หรือย้าย เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโปรแกรมนี้ เป็นจำนวน
มาก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้ระบบการจัดทำทะเบียน ข้อมูลสารสนเทศ และการรายงานข้อมูลมีปัญหา
ค่อนข้างมาก ประกอบกับโรงเรียนขาดการจัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าของโรงเรียนนี้มาหลายปี  ดังนั้นกลุ่มงานวัด 
และประเมินผลการศึกษา   เห็นความสำคัญเรื่องนี้  จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัด
และประเมินผลทางการศึกษา ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
 2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถสร้างเครือ่งมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางฯ 2551 และตรงตามระดับความรู้ความเข้าใจและความสามารถของผู้เรียน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานทะเบียนการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 2.4 เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการใช้โปรแกรม School MIS, และ GPAX OBEC ให้กับ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดและประเมินผล ของโรงเรียนในสังกัด  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่งานทะเบียนที่เข้ารับการอบรม มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการใช้โปรแกรม School MIS และ GPAX OBEC 
           3.2 เชิงคุณภาพ  งานทะเบียนวัดและประเมินผลของทุกโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
 
4. กิจกรรม / ระยะเวลา 

กิจกรรม พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 

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

1. ประชุมวางแผนคณะทำงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ   

             

2 . อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา 
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กิจกรรม พ.ศ.2565 พ.ศ.2564 

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

3 . นิ เท ศ ติ ด ต าม  ส นั บ ส นุ น 
ช่วยเหลือ โรงเรียนในสังกัด 

            

4.รายงานผลการดำเนินงาน              

 
5. งบประมาณ 
       จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)   
6. รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินงานและงบประมาณที่ใช้  

 

ชื่อกิจกรรม 

 

รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ หมาย
เหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผู้สอน และ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัด
และประเมินผลทางการ
ศึกษา 

 

 

ค่าอาหารกลางวัน (180 คนๆ
ละ 100 บาท 1 มื้อ) 

 18,000  18,000  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(180 คนๆละ 30 บาท 2 มื้อ) 

 10,800  10,800  

ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1
คน คนละ  2  ชม. 

 1,200  1,200  

รวม  30,000  30,000  

หมายเหตุ   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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7. วิธีประเมินโครงการ/เครื่องมือ 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละสถานศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบทะเบียนวัดและ
ประเมินผล  

-การตรวจสอบรายการรายงานใน
ระบบ School MIS และ GPAX 
OBEC 

-แบบตรวจสอบ/แบบรายงาน 

2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดและ
ประเมินผล มีทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการใช้โปรแกรม และ GPAX 
OBEC 

-สอบถาม/สังเกต ก่อน ระหว่าง 
และหลัง การอบรมพัฒนาฯ 

-แบบสอบถาม/แบบสังเกต 
ติดตาม 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เขตพ้ืนทีแ่ละโรงเรียน มีระบบทะเบียนการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
            8.2 สถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดและประเมินผล สามรถทำข้อมูลสารสนเทศ ทะเบียนการวัด 
และประเมินผลของผู้ เรียน โรงเรียนสามารถรายงานผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ และต้นสังกัดได้  อย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ  

(ลงชื่อ)            ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวภัทริกา ทองยา) 
                                    ศึกษานิเทศก์ 
 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
            ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 
 

(ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (ดร. วิโรจน์ ค้อไผ่) 
                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 4 
 
                              (ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)  
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชือ่โครงการ : การสร้างคลังข้อสอบมาตรฐาน และบริการข้อสอบออนไลน์ ด้วยข้อสอบการประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 

กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวภัทริกา  ทองยา   โทรศัพท์ 087 062 3649  

         นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง   โทรศัพท์ 063 021 8766             
                              โทรสาร................-.................... 

         E-mail :  phattarika@khonkaen4.go.th ,  jitfungkanya2524@gmail.com 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2564 - กันยายน  2565 
ความสอดคล้องกับ : ( √ ) ยุทธศาสตร์ชาติ    ( √ ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
         (   ) แผนปฏิรูปประเทศ     (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
         (   ) นโยบายและแผนระดับชาติ ( √ ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4  
ด้าน : ด้านที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และด้านที่ 3 การพัฒนา 
        และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 
เป้าหมาย : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ  
       ส่งเสริมการวัด ประเมินผล และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
       เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเด็น/ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง 
      กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
                       ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ ความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  
_________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 

  การศึกษาเป็ นปัจจัย พ้ืนฐานสำคัญ ในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณ ภาพ อันจะนำไปสู่  
การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552-2561) โดยกำหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่คลอบคลุม   ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สำหรับใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่วัยเริ่มต้น และการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 ได้กำหนดนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 
เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และคิดขั้นสูง” และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์  และความสามารถด้านภาษาไทย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ 
(Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) และเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาความสามมารถของผู้เรียน 
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เต็มตามศักยภาพต่อไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดรวบยอด 
และมีองค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการอ่าน การเขียน และพัฒนาทักษะการคิด เป็นนโยบายในระยะเร่งด่วน  
เน้นปรับปรุงวิธ ีการจัดการเรียนการสอน เพื ่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช ่น การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก  
การจ ัดการเร ียนรู ้ที ่สอดคล้องก ับพ ัฒนาการสมอง (BBL) เป ็นต ้น  และได ้กำหนดเป ้าหมายคุณภาพผู ้ เร ียน 
ชั ้นป ระถมศ ึกษ าป ีที ่ 1  ต ้องอ ่านออกเข ียน ได ้  ชั ้นป ระถมศ ึกษ าป ีที ่ 2  ขึ ้น ไปต ้องอ ่านคล ่องเข ียนคล ่อง   
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ต้องมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย ตามยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 6 จุดเน้น โดยเฉพาะจุดเน้นด้านที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  ได้รับมอบหมายจากสำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ดำเนินการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ขึ้น เพ่ือนำผลทีไ่ดจ้ากการประเมินมาเป็นข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพ
ผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างคลังข้อสอบมาตรฐาน และให้บริการข้อสอบออนไลน์ ด้วยข้อสอบการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4   
3. เป้าหมาย   
    3.1 เชิงปริมาณ   
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 จำนวน  172  แห่ง  นักเรียน  2,400 คน   
    3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

 

กิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1. ประชุมวางแผนคณะทำงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ   

             

2 . คณะดำเนินงานร่วมพัฒนา
คลังข้อสอบมาตรฐาน  

            

3 . นิ เท ศ ติ ด ต าม  ส นั บ ส นุ น 
ช่วยเหลือ โรงเรียนในสังกัด 

            

4.รายงานผลการดำเนินงาน              

5. งบประมาณ 

        จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้   
 

ชื่อกิจกรรม 

 

รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ หมาย
เหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมวางแผน
คณะทำงานการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ  
2. คณะดำเนินงานร่วม
พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน 
3. นิเทศติดตาม สนับสนุน 
ช่วยเหลือ โรงเรียนในสังกัด  
4.รายงานผลการดำเนินงาน 

ค่าอาหารกลางวัน (180 คนๆ
ละ 100 บาท 1 มื้อ) 

 18,000  18,000  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(180 คนๆละ 30 บาท 2 มื้อ) 

 10,800  10,800  

ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1
คน จำนวน  2  ชม. 

 1,200  1,200  

รวม  30,000  30,000  

หมายเหตุ   (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน 
2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ  กำกับ  
ติดตาม  และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้
บรรลุมาตรฐาน   

-การทดสอบ 
 
-การติดตาม 

-แบบทดสอบ NT 
 
-แบบติดตาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ได้ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
ทั้งรายบุคคลและรายโรงเรียน   
 7.2  ได้ข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 7.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน  ตัวชี้วดัสำคัญในหลักสูตร  และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดข้ันสูง 
 7.4 สำนักงานเขตพ้ืนทีแ่ละโรงเรียนได้เครื่องมือที่มีมาตรฐานใช้สำหรับประเมินความสามารถผู้เรียน 
 

 (ลงชื่อ)            ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวภัทริกา ทองยา) 
               ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 
 
                          (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (ดร. วิโรจน์ ค้อไผ่) 
                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 4 
 
                              (ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                      (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)  
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธรรญธร  สมบัต ิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการและเหตุผล      
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัด  
โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือนำหลักการ 
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และค่านิยมของชาติมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมทั้งใน 
และนอกโรงเรียน ตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพ  
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 4 ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ทัง้นี้ได้
ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสานต่อกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์    
  1.เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและนักเรียน ในสังกดัทุกโรงเรียน มีความรู้ เข้าใจ ตามกระบวนการ พัฒนา
โรงเรียนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  2. เพ่ือนิเทศ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรนำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนของโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 2 ดาว และ 3 ดาว ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
   ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
สามารนำแนวทางการพัฒนาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไปจัดกิจกรรมตามบริบทและสามารถเป็นแบบอย่างและ
แหล่งเรียนรู้ได้คิดเป็นร้อยละ 100 
 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 
  1) ผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 
 4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมขอนแก่น เขต 
4 ได้ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  2) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเกิดความสำนึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองในเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ 
5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การอบรมและ
พัฒนาครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา  

            น.ส.ธรรญธร 
สมบัติและ
คณะ 

นายณัฐพงศ์ 
ค่ายไธสง 

2. การนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ 2 ดาว  
และ 3 ดาว 

            น.ส.ธรรญธร 
สมบัติและ
คณะ 

นายณัฐพงศ์ 
ค่ายไธสง 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/

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

3. ส่งเสริมคุรุชนคน
คุณธรรมและคัดเลือก
นวัตกรรม สร้างสรรค์
คนดี  

            น.ส.ธรรญธร 
สมบัติและ
คณะ 

นายณัฐพงศ์ 
ค่ายไธสง 

4. งานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
การนิเทศ ติดตาม 
พัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  
 

            น.ส.ธรรญธร 
สมบัติและ
คณะ 

นายณัฐพงศ์ 
ค่ายไธสง 

 
6.  งบประมาณ   จำนวน   48,000    บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 
 

รายละเอยีด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1. การอบรมและพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  
- ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ  
  (42 คน x 60) x 2 วัน  
  = 5,040 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มือ้  
  (42 คน x 100) x 2 วัน 
 = 8,400 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร = 6,200 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม = 360 บาท 

20,000 6,200 13,440 360 - 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

2. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
และ 3 ดาว 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ 
(30 คน x 120 ) = 3,600 บาท 
- ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย)  
(30 คน x 300 ) = 9,000 บาท 
- ค่าเอกสารการนิเทศและประเมินผล  
= 4000 บาท 

13,000 - 12,600 400 - 

3. ส่งเสริมคุรุชนคนคุณธรรมและคัดเลือก
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการ  2 มื้อ 
(20 คน x 60 ) = 1,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวนัคณะกรรมการ 1 มื้อ 
(20 คน x 100) = 2,000 บาท 
- ค่าพาหนะ (เหมาจ่าย) 
(1 คน x 300) = 300 บาท) 
-ค่าเอกสารและวัสดุ =  

5,000 - 3,500 1,500 - 

4. งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
ติดตาม พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

10,000 - 10,000 - - 

รวม 48,000 6,200 39,540 2,260 - 
หมายเหตุ  ให้ระบุรายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจน 
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7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 เชิงปริมาณ 
ร้อยละของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 1 ดาว 2 ดาว และ 3 ดาว ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่
ดำเนินการตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
2. เชิงคุณภาพ 
รอ้ยละของผู้บริหารสถานศึกษา คร ู
และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 ทีส่ามารถนำแนวทางการ
พัฒนาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ไปจัดกิจกรรมตามบริบทและ
สามารถเป็นแบบอย่างและแหล่ง
เรียนรู้ได้ 

-การทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
-การสอบถามความคิดเห็น 
-การนิเทศ ติดตาม 
-การสรุปผลการนิเทศ ติดตาม 

-แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
-แบบสอบถามความคิดเห็น 
-แบบนิเทศ ติดตาม 
-แบบสรุปและประเมินผลการนิเทศ 
ติดตาม 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   
  1) ผู้บริหารสถานศกึษา ครู และนักเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน มีความรู้ เข้าใจ กระบวนการ พัฒนาโรงเรียนของ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากร นำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนของโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.  
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 
 
    (ลงชื่อ)                                                    ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางสาวธรรญธร  สมบัติ) 
                                                     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
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    (ลงชื่อ)                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายณัฐพงศ์  คา่ยไธสง) 
                           ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 

 
                                        (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (ดร. วิโรจน์ คอ้ไผ่) 
                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 4 
 
                                        (ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                         (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)  
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นที่ 7 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสรี โพธิ์นิล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเป็นการจัดการศึกษาท่ีใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการ
สอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่าย    ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มายกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก ่การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; 
DLTV) เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของครูอย่างครบถ้วน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่าง และ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชน และเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนอง
พระราชดำริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาและประยุกต์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ NEW 
DLTV ในระบบการถ่ายทอดจากโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางท่ีรับสัญญาณ  โดยปรับผังรายการให้ NEW DLTV 
เป็นการจัดการศึกษาทางไกลที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่  
แบบ Active Learning ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป     

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 ตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์อย่างยิ่งของ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กบัสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวน 123 โรงเรียน จึงได้จดัทำโครงการ นิเทศ 
ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน 
ขนาดเล็กในสังกัดให้ได้มาตรฐาน 

2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 



232 

 

 

 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือให้แก่สถานศึกษาในสังกัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ตาม 
บริบทของสถานศึกษา โดยจัดใหม้ีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC มีการประกวด Best Practice ให้กับ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประสบผลสำเร็จดีเยี่ยม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  

1. โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ได้มาตรฐาน 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นรูปธรรม 

3. โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด มีเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีเวทีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอ Best Practice 
 3.2  เชิงคุณภาพ  

1. โรงเรยีนขนาดเล็ก ร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 80  ไดร้ับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ 
จัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 80 มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  
และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนจนเกิด Best Practice ของตนเอง 
 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ได้มาตรฐาน 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นรูปธรรม 

 4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สามารถจัด
การศึกษาทางไกล ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
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5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบตัิงาน   
กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/

กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วางแผนการดำเนินงาน             นายเสรี โพธิ์นิล  
2.ขออนุมัติโครงการ             นายเสรี โพธิ์นิล  
3.ประชุมคณะทำงาน             นายเสรี โพธิ์นิล  
4.นิเทศ ติดตาม ระยะที1่             นายเสรี โพธิ์นิล  
5.นิเทศ ติดตาม ระยะที2่             นายเสรี โพธิ์นิล  
6.นิเทศ ติดตาม ระยะที3่             นายเสรี โพธิ์นิล  
7.สรุปและรายงานผล             นายเสรี โพธิ์นิล  

6.  งบประมาณ 
จำนวน  74,800 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

ประชุมคณะทำงาน 
ค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย   (20 X 30 X 2) 
ค่าอาหารกลางวัน   (20 X 100) 

 
1,200 
2,000 

    

นิเทศ ติดตาม ระยะที่1 
ค่าเบี้ยเลี้ยง (15 X 120 X 4) 
ค่าเดินทางด้วยรถยนตส์่วนบุคคล 15 คน 

 
7,200 
15,000 

    

นิเทศ ติดตาม ระยะที2่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง (15 X 120 X 4) 
ค่าเดินทางด้วยรถยนตส์่วนบุคคล 15 คน 

 
7,200 
15,000 

    

นิเทศ ติดตาม ระยะที3่ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง (15 X 120 X 4) 
ค่าเดินทางด้วยรถยนตส์่วนบุคคล 15 คน 

 
7,200 
15,000 

    

สรุปและรายงานผล 5,000     

รวม 74,800     
 
หมายเหตุ  ให้ระบุรายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจน 
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7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด จำนวน 
123 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนใน
สงักัด สามารถจดัการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 

3. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
บริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมได้อย่างมีประสทิธิภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 

 แบบนิเทศ ติดตาม 

 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   

8.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ตามมาตรฐาน          
 8.2 ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม นำไปใช้ในการ
วางแผนในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม        
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 8.3 มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ได้มาตรฐาน 
 
    (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 

(นายเสรี  โพธิ์นิล) 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

 

                   (ลงชื่อ)                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายณัฐพงศ์  คา่ยไธสง) 
                           ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 

 
                                        (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (ดร. วิโรจน์ คอ้ไผ่) 
                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 4 
 
                                        (ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                          (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)  
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ  การพัฒนาชมรมเครือข่ายคุณภาพสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 ดังนี้ 
1) นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธิ์ (ปฐมวัย) 2) นางลัมพร ดาราษฎร์ (คณิตศาสตร์) 
3) นายนพคุณ แงวกุดเรือ (วิทยาศาสตร์) 4) นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง (ภาษาไทย) 
และ 5) นางสาวรัชนีกร วงษ์สะอาด (ภาษาตา่งประเทศ) 

ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ 2565  

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ภายใต้โครงการ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการนิเทศแก่ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำกระบวนการ  ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปจัดทำแผน 
และแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
มีการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการสะท้อนผลการ
ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์   สร้างวัฒนธรรมสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ชมรม ในการขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ประกอบด้วยชมรมหลักจำนวน 5 ชมรม ได้แก่ ชมรมคณิตศาสตร์ ชมรมวิทยาศาสตร์                    
ชมรมภาษาไทย และชมรมภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ชมรมที่เป็นพ้ืนฐานในการวางรากฐานการเรียนรู้ ที่สำคัญ 
อีกชมรม คือ ชมรมปฐมวัย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ที่สำคัญ   ให้เกิดแก่ผู้เรียนในระดับ    ที่สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ 
การจัดตั้งชมรมเป็นการรวมกันของกลุ่มครูผู้สอนทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา    และมัธยมศึกษา ในกลุ่มสาระต่าง ๆ 
ที่มีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน การจัดตั้งชมรมมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ สมาชิก โครงสร้าง และ
บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของชมรมนั้น ๆ  โดยมีหลักการที่สำคัญ ได้แก่ 1) เป็นกิจกรรมที่เกิดจาก
การสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของครู  ตามความสามารถและสมัครใจ 2) เป็นกิจกรรมที่ครูร่วมกันทำงานเป็นทีม 
ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา และ 3) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูสู่คุณภาพ 
ของผู้เรียน  
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จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ประจำปการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O–NET) ประจำปการศึกษา 
2563 จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ พบว่า ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา คือ 37.92 ต่ำกวาระดับประเทศและระดับ สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยรวม 4 วิชา คือ 31.56 ต่ำกวาระดับประเทศและระดับ สพฐ. และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวม  
4 วิชา คือ 28.48 ต่ำกวาระดบัประเทศและระดับ สพฐ. 

จากสภาพดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จึงต้องดำเนินการแก้ปัญหา 
โดยจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีระบบต่อเนื่องสัมพันธ์กัน จึงจัดให้มี  การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีชมรมในการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยการน้อมนำหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ให้เกิด
การพัฒนาโดยได้กำหนดเป้าหมายผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2564 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

 
2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้ของชมรม 5 ชมรมหลักให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูใ้นการส่งเสริมทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ            
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของชมรม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
3.  เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้ 4 
กลุ่มสาระหลักร้อยละ 80 
  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริมทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ในทุกกลุ่มสาระที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 80 
  3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพจำนวน 175 โรงเรียน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ
หลักได้อย่างมปีระสิทธิภาพร้อยละ 80 
  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริมทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ในทุกกลุ่มสาระสามารถนำไปใช้สู่การปฏิบัติจริงร้อยละ 80  
  3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา นิเทศ ติดตามการดำเนินงานและมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80 
 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1 ผลผลิต (Output) 
  4.1.1 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ 
  4.1.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริมทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   

4.1.3 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานได้ 
 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  4.2.1 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้  
4 กลุ่มสาระหลักทีม่ีประสิทธิภาพ  
  4.2.2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริมทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระสามารถนำไปใช้สู่การปฏิบัติจริง 
  4.2.3 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการนิเทศและมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
5. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

ประชุม    
และแต่งตั้ง
คณะทำงาน 

            คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

รองฯ
วิโรจน์ 
ค้อไผ่  

ศึกษาดูงาน
และแหล่ง
เรียนรู้ 

            คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

รองฯ
วิโรจน์ 
ค้อไผ่ 

สร้างและ             คณะ รองฯ
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

พัฒนา
นวัตกรรม
การเรียนรู้ 

ศึกษานิเทศก์ วิโรจน์ 
ค้อไผ่ 

นิเทศ กำกบั 
ติดตาม  

            คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

รองฯ
วิโรจน์ 
ค้อไผ่ 

ประกวด
แข่งขัน
ผลงาน
นวัตกรรม
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

            คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

รองฯ
วิโรจน์ 
ค้อไผ่ 

ปรับปรุง 
พัฒนา และ
รายงาน 

            คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

รองฯ
วิโรจน์ 
ค้อไผ่ 

6. งบประมาณ  ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 จำนวน  750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน คา่ใช้สอย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 

1. ค่าใช้จ่ายการประชุมศึกษาดูงานและแหล่ง
เรียนรู้                     
จำนวน 5 ชมรม ๆ ละ 50,000 บาท 

เป็นเงิน 

 
 
 

250,000  

 250,000   

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือ สื่อ และ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของแต่ละชมรม 
จำนวน 5 ชมรม ๆ ละ 30,000 บาท 

เป็นเงิน 

 
 
 

150,000 

 150,000   
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณ 
ค่าตอบแทน คา่ใช้สอย ค่าวัสด ุ อ่ืนๆ 

3. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม  
จำนวน 5 ชมรม ๆ ละ 10,000 บาท 
 

เป็นเงิน 

 
 
 

50,000 

50,000    

4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการ นำเสนอผลงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice) 
จำนวน 5 ชมรม ๆ ละ 40,000 บาท 
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 

200,000 

 200,000   

5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปสะท้อนผล                   
สรุปรายงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
จำนวน 5 ชมรม ๆ ละ 20,000 บาท               

                                      เป็นเงิน 

 
 
 

100,000 

 100,000   

รวมทั้งสิ้น 750,000 50,000 700,000 - - 

7. การประเมินผล ประเมินผลโดย 
ตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. เชิงปริมาณ 
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ปฐมวัยและการจัดการเรียนรู้ 4 กลุ่ม
สาระหลักร้อยละ 80 
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
นวัตกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริม
ทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุก
กลุ่มสาระที่มปีระสิทธิภาพร้อยละ 80 
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
และมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพจำนวน 175 โรงเรียน 
 

- การสังเกต 
- การสะท้อนผล 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบสะท้อนผล 
- แบบประเมิน 
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ตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการจัดการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ
หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 
80 
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา             
มีนวัตกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริม
ทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้              
ในทุกกลุ่มสาระสามารถนำไปใช้สู่ 
การปฏิบัติจริงร้อยละ 80  
- ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานและ               
มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80 
 

- การสังเกต 
- การสะท้อนผล 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบสะท้อนผล 
- แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษามีเครื่องมือเสริมทักษะและแก้ปัญหาในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และมีเครื่องมือในการประเมินพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีชมรมที่มีประสิทธิภาพที่เป็นองค์กร               
แห่งการเรียนรู้และความร่วมมือทางวิชาชีพเพ่ือช่วยเหลอื ส่งเสริม ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
ของผู้เรียน 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีสารสนเทศเพ่ือนำไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรใูหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและคุณภาพที่กำหนดไว ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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(ลงชื่อ)........................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธิ์) 

                                                 ศึกษานิเทศก์ 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง) 
                                  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                    (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4     
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โครงการ ประเมินพัฒนาการนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลัมพร  ดาราษฎร์  
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2565 – เมษายน 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการและเหตุผล    

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 สำหรับใช้

ในสถานศึกษาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานได้ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย          ของหน่วยงานในสังกัด ด้วยการ

พัฒนาบุคลากร สนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อ เอกสารการดำเนินงาน ฯลฯ รวมทั้งประสานความร่ วมมือในการพัฒนา

คุณภาพเด็กปฐมวัยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด และที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ครอบคลุม

พัฒนาการทุกด้านอย่างต่อเนื่องทุกรอบปีการศึกษา เพ่ือรายงานผลการประเมินพัฒนาการชั้นอนุบาลที่จบหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในภาพรวมระดับประเทศ 

 ในปีการศึกษา 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นการประเมินที่ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

และสติปัญญา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

โดยดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้ข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาพรวมระดับประเทศ เขตตรวจราชการ จังหวัด และเขต พ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา สำหรับนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องต่อไป 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัด 175 โรงเรียนและมีโรงเรียนที่เปิด

ทำการสอนระดับปฐมวัย 171 โรงเรียน และทุกโรงเรียนมีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

2. วัตถุประสงค์    
2.1 เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

จำนวน 13 โรงเรียน 

2.2 เพ่ือรายงานผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของนักเรียนที่จบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และระดับประเทศ 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   

     - โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง เด็กปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำนวน 13 โรงเรียน  

     - โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำนวน 
171 โรงเรียน  

3.2  เชิงคุณภาพ   
โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 171 โรงเรียน ได้รับการประเมินพัฒนาการจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560 ปีการศึกษา 2564 อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 

       1) ครูผู้สอนปฐมวัยมีเครื่องมือประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  
2560    

      2) นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

    4.2 ผลลัพธ์ (outcome)   
      1) โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  
      2) นักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ในระดับ 3  ร้อยละ  90  
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  4.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
      1) ร้อยละ 100 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย   
      2) นักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ในระดับ 3 ร้อยละ 90  

5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม 
ปี พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/กำกับ 
มค. กพ. มีค เมษ. พค. 

1.ประชุมคณะกรรมการครูปฐมวยั
กำหนดกรอบเครื่องมือในการ
ประเมินฯ  

     นางลัมพร ดาราษฎร์ 
น.ส.อนงค์นาถ  
เคนโพธ์ิ 

นายณัฐพงศ์  
ค่ายไธสง 

2.คณะกรรมการจัดทำเครื่องมือ
และสื่อในการประเมินฯ 

     นางลัมพร ดาราษฎร์
และคณะ 

นายณัฐพงศ์  
ค่ายไธสง 

2.นิเทศติดตามประเมินพัฒนาการ
จบหลักสตูรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 13 โรงเรียน 

     นางลัมพร ดาราษฎร์
และคณะ 

นายณัฐพงศ์  
ค่ายไธสง 
ดร. วิโรจน์  ค้อไผ ่
นายชาญกฤต น้ำใจด ี

3.สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
จบหลักสตูรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา 2564 

     นางลัมพร ดาราษฎร์
และคณะ 

นายณัฐพงศ์  
ค่ายไธสง 
ดร. วิโรจน์  ค้อไผ ่
นายชาญกฤต น้ำใจด ี

 
6.  งบประมาณ 

จำนวน    20,000        บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1.ประชุมคณะกรรมการครูปฐมวัยกำหนดกรอบ
เครื่องมือในการประเมินฯ  
จำนวนผู้เข้าประชุม 40 คน 
อาหารว่าง ( 40 X 30 =  บาท) 

1,200 - 1,200 - - 

2.คณะกรรมการจัดทำเครื่องมือและสื่อในการ
ประเมินฯ  10,000 - - 10,000 - 

3.นิเทศติดตามประเมินพัฒนาการจบหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 15 กลุ่มโรงเรยีน 

7,500 7,500 - - - 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

ค่าพาหนะในการเดินทางนิเทศกลุ่มละ 500  บาท
เป็นเวลา 2 วัน 

     

3.สรุปผลการประเมินพัฒนาการจบหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา 2564 

1,300 - - 1,300 - 

รวม 20,000 7,500 1,200 11,300 - 

หมายเหต ุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 เชิงปริมาณ 
  - โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง เด็กปฐมวัย
ในระดับชั้นอนุบาล 3 ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 จำนวน 13 โรงเรียน ดำเนนิการ
ประเมินฯร้อยละ 100 และมผีลการ
ประเมินฯระดับ 3 ร้อยละ 90 
 - โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวยั ใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำนวน 
171 โรงเรียน ดำเนินการประเมินฯร้อย
ละ 100 และมผีลการประเมินฯระดับ 3 
ร้อยละ 90 
2. เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 171 
โรงเรียน ไดร้ับการประเมินพัฒนาการจบ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 
2560 ปีการศึกษา 2564 อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ผลการประเมินพัฒนาการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

-ผลการประเมินพัฒนาการฯ 

-แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

-แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการฯ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

8.1 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ได้รับการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560        ปีการศึกษา 2564 

8.2 รายงานผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และระดับประเทศ 
 
 
    (ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางลัมพร  ดาราษฎร์) 
                  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 

 (ลงชื่อ).......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                   (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง) 
                                  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                     (ดร. วโิรจน์  คอ้ไผ่) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                    (นายชาญกฤต  น้ำใจด)ี 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4     
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โครงการ  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลุยทธ์     ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       ที ่3 ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

1) นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธิ์ 2) นางลัมพร ดาราษฎร์ 3) นายนพคุณ แงวกุดเรือ  

4) นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง และ 5) นางสาวรัชนีกร วงษ์สะอาด 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2565  

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ภายใต้โครงการ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการนิเทศแก่ผู้บริหาร
โรงเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำกระบวนการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปจัดทำแผน 
และแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
มีการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการสะท้อนผลการ
ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ สร้างวัฒนธรรมสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ชมรม ในการขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วยชมรมหลักจำนวน 5 ชมรม ได้แก่ ชมรมคณิตศาสตร์ ชมรมวิทยาศาสตร์ 
ชมรมภาษาไทย และชมรมภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ชมรมท่ีเป็นพ้ืนฐานในการวางรากฐานการเรียนรู้ที่สำคัญอีกชมรม 
คือ ชมรมปฐมวัย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ที่สำคัญ   ให้เกิดแก่ผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ การจัดตั้งชมรมเป็น
การรวมกันของกลุ่มครูผู้สอนทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่มีความมุ่งหมายอย่าง
ใดอย่างหนึ่งร่วมกัน การจัดตั้งชมรมมีการกำหนดวัตถปุระสงค์ ข้อบังคับ สมาชิก โครงสร้าง และบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของชมรมนั้น ๆ  โดยมีหลักการที่สำคัญ ได้แก่ 1) เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์และ
ออกแบบกิจกรรมของครตูามความสามารถและสมัครใจ 2) เป็นกิจกรรมที่ครรู่วมกันทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ 
และช่วยกันแก้ปัญหา และ 3) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูสู่คุณภาพของผู้เรียน  

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ประจำปการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปที ่6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O–NET) ประจำปการศึกษา 
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2563 จำนวน 4 วิชา คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ พบว่า ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปที ่6 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา คือ 37.92 ต่ำกวาระดับประเทศและระดับ สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 มีคะแนน
เฉลี่ยรวม 4 วิชา คือ 31.56 ต่ำกวาระดับประเทศและระดับ สพฐ. และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 มีคะแนนเฉลี่ยรวม  
4 วิชา คือ 28.48 ต่ำกวาระดับประเทศและระดบั สพฐ. 

จากสภาพดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จึงต้องดำเนินการแก้ปัญหาโดย
จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีระบบต่อเนื่องสัมพันธ์กัน จึงจัดให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 โดยมีชมรมในการขับเคลื่อน   การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยการน้อมนำหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเดพ็ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ให้เกิดการ
พัฒนาโดยได้กำหนดเป้าหมายผลการประเมินระดับชาติ  (O-NET) ในปีการศึกษา 2564 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 

 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือจัดทำโครงการ แผนการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 3. เพ่ือให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และความร่วมมือทางวิชาชีพโดยมีชมรมในการช่วยเหลือ ส่งเสริม ร่วมมือ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 
3.  เป้าหมายของโครงการ 

ด้านปริมาณ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปขับเคลื่อนและจัด
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาได้ร้อยละ 80  
 2. สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือและแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 80 
 3. มชีมรมในการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน                          
ของสถานศึกษาตามแผนที่กำหนดได้ร้อยละ 80 
 4. ครูมีการพัฒนาตามแผน และกรอบการยกระดับผลการเรียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร้อยละ 80 
 5. นักเรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระและมีผลการประเมินระดับชาติ                     
(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
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        6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสารสนเทศเพ่ือนำไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู                 

ใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและคุณภาพที่กำหนดไว้ตามจุดมุง่หมายของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 80 

 ดา้นคุณภาพ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปขับเคลื่อนและ           
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาได้  
 2. สถานศกึษามีแผนและแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การปฏิบัติจริง                        
ในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. มชีมรมในการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน                         
ของสถานศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด 
 4. ครูมกีารพัฒนาตามแผน/โครงการ และกรอบการยกระดับผลการเรียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 5. นักเรียนมีความรู ้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระและมีผลการประเมินระดับชาติ                
(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ทุกกลุ่มสาระเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
        6. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีสารสนเทศเพ่ือนำไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู               
ใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและคุณภาพที่กำหนดไว ตามจุดมุง่หมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
4. กิจกรรมดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
 

แต่งตั้งคณะทำงาน 
ประชุมคณะทำงาน                   
จัดกิจกรรมแต่ละชมรม ดังนี้ ศึกษาดูงาน, ประกวดแข่งขัน, 
Best Practice, ค่ายวิชาการ, ถอดบทเรียน, Open 
House, เวทีเสวนาทางวิชาการ และ
นิทรรศการ Symposium ฯลฯ 
นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
คัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดีเด่นที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
นิทรรศการงาน Symposium ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
และการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

ต.ค. 2564 
พ.ย. 2564 

ม.ค.- ก.พ. 2565 
 
 
 

ก.พ.- มี.ค. 2565 
 

ก.พ.- มี.ค. 2565 
 
 

1. นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธิ์ 
2. นางสาวลัมพร ดาราษฎร์ 
3. นางสาวกรรยา  จิตฟุ้ง 
4. นายนพคุณ  แงวกุดเรือ 
5. นางสาวรัชนี วงศ์สะอาด 
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6 
 
 
7 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประกวดยกย่อง มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร บุคคลที่มีผลงาน
ดีเด่น 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้าน
ศึกษานิเทศก์ ที่มีนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน  
สรุปรายงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

 
 
 

ก.พ.- มี.ค. 2565 
 
 

เมษายน  2565 

 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

มีกิจกรรมในโครงการ จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย  
5.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET (ชมรมคณิตศาสตร์) จำนวน 142,840 บาท 
5.2 กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ชมรมวิทยาศาสตร์) จำนวน 50,000บาท 
5.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยบันได 7 ขั้น ภาษาพาเพลิน (ชมรมภาษาไทย)  

จำนวน 30,000 บาท 
5.4 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ Let’s Speak English Out (ชมรมภาษาต่างประเทศ)  

จำนวน 20,000 บาท 
5.5 กิจกรรมส่งเสริมนักรบน้อย ฟันน้ำนม “หนูน้อยเก่งคิด วิทย์-ภาษา” (ชมรมปฐมวัย) 

จำนวน 15,000  บาท 
 
6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  รายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้ 

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET (ชมรมคณิตศาสตร์) (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET 
(ชมรมคณิตศาสตร์) 
   1.1 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิประจำ
ชมรมเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนครู  
    1.2 จัดทำเครื่องมือ สื่อ นวัตกรรม และ            
คลังข้อสอบ 
    1.3 สร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้  
    1.4 ศึกษาดูงาน สร้างฐานการเรียนรู้ในแต่ละ

142,840     
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กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
กลุ่มโรงเรียน 
    1.5 นิเทศ กำกับ ติดตาม  
    1.6 ประกวด Best Practice 
    1.7 สะท้อนผล สรุปรายงานเพ่ือปรับปรุง
พัฒนา 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้/วิจัยในชั้นเรียน (BAR)  
(ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูร.ร.ละ 1 คน รวม 
175 คน/ ศึกษานิเทศก์ 15 คน/ ผอ.เขต 1 คน/ 
รองผอ.เขต 1 รวม 192 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,720 

  
 
 
 
 

11,520 
 
 

19,200 
 

  

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องมือ และคลัง
ข้อสอบ จำนวน 3 วัน (จำนวน 15 กลุ่มโรงเรียน ๆ 
ละ 2 คน รวม 30 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 6 มื้อๆ ละ 30 คนๆ ละ 30 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 3 มื้อๆ ละ 30 คนๆ ละ 100 บาท   
- ค่าพาหนะ 
จำนวน 3 วันๆ ละ 30 คนๆ ละ 200 บาท                  
(รถจ้างเหมา ระยะทาง ไป-กลับ กม.ละ 4 บาท)       
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,400 

 
 
 
 
 
 
 

18,000 

 
 
 

5,400 
 

9,000 
 
 
 
 

  

3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  
- ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 
จำนวน 2 คัน 1 วัน ๆ ละ 13,000 บาท 

 
 
 

  
26,000 
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กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
เป็นเงิน 26,000 

4. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
(คณะกรรมการนิเทศอำเภอละ 5 คน รวม 25 คน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 คน ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าพาหนะ 
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 คน ๆ ละ 200 บาท                  
(ระยะทาง ไป-กลับ กม.ละ 4 บาท แบบเหมาจ่าย) 

 เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

16,000 

 
 

6,000 
 

10,000 

 
 
 

  

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice) 
(ประกอบด้วย ครู 175 คน บุคลากรทางการศึกษา 
2 คน และศึกษานิเทศก์ 15 คน รวม 192 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,720 

  
 
 
 
 

11,520 
 
 

19,200 

  

6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปสะท้อนผล                 
สรุปรายงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนา (AAR)  
(คณะทำงาน อำเภอละ 5 คน รวม 25 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 คนๆ ละ 30 บาท     
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 25 คนๆ ละ 100 บาท  
- ค่าถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่มรายงาน 
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 

  
 
 

1,500 
 

2,500 

 
 
 
 
 
 
 

60,160 

 

 
รวมทั้งสิ้น 

200,000 34,000 105,840 60,160 - 
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 กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
2. กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน (ชมรมวิทยาศาสตร์) 
    2.1 สำรวจสภาพปญหาทักษะวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียน 
    2.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ หรือจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ 
    2.3 ออกแบบเครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ และคลังข้อสอบ 
    2.4 แตง่ตั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิประจำ
ชมรมเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนครู 
    2.5 นิเทศ กำกบั ติดตาม 
    2.6 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน/การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ หรือจัดนิทรรศการวิชาการ 
Symposium ประจำปี 
    2.7 สะท้อนผล สรุปรายงานเพื่อปรับปรุง
พัฒนา 

     

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
(ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูร.ร.ละ 1 คน รวม 
175 คน/ ศึกษานิเทศก์ 15 คน/ ผอ.เขต 1 คน/ 
รองผอ.เขต 1 รวม 192 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,720 

  
 
 
 
 

11,520 
 
 

19,200 
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 กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องมือ และคลัง
ข้อสอบวิชาวิทยาศาตร์ จำนวน 3 วัน (จำนวน 15 
กลุ่มโรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 30 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 6 มื้อๆ ละ 30 คนๆ ละ 30 บาท  
  
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 3 มือ้ๆ ละ 30 คนๆ ละ 100 บาท   
- ค่าพาหนะ 
จำนวน 3 วันๆ ละ 30 คนๆ ละ 200 บาท                  
(รถจ้างเหมา ระยะทาง ไป-กลับ กม.ละ 4 บาท)       
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,400 

 
 
 
 
 
 
 

18,000 

 
 

5,400 
 
 

9,000 
 
 
 
 

  

3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ หรือจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ 
- ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 
จำนวน 2 คัน 1 วัน ๆ ละ 13,000 บาท 

เป็นเงิน 

 
 
 

26,000 

  
26,000 

  

4. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
(คณะกรรมการนิเทศอำเภอละ 5 คน รวม 25 คน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 คน ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าพาหนะ 
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 คน ๆ ละ 200 บาท                  
(ระยะทาง ไป-กลับ กม.ละ 4 บาท แบบเหมาจ่าย) 

 เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

16,000 

 
 

6,000 
 

10,000 
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2. กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ชมรมวิทยาศาสตร์) 

          2.1 กิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการ  
          2.2 กิจกรรมถอดบทเรียน 
          2.3 กิจกรรมประกวด Best practice 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice) 
(ประกอบด้วย ครู 175 คน บุคลากรทางการศึกษา 
2 คน และศึกษานิเทศก์ 15 คน รวม 192 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

30,720 

  
 
 
 

11,520 
 
 

19,200 

  

6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปสะท้อนผล                 
สรุปรายงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา (AAR)  
(คณะทำงาน อำเภอละ 5 คน รวม 25 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 คนๆ ละ 30 บาท     
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 25 คนๆ ละ 100 บาท  
- ค่าถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่มรายงาน 
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 

  
 
 

1,500 
 

2,500 

 
 
 
 
 
 
 

60,160 

 

รวมทั้งสิ้น 200,000 34,000 105,840 60,160 - 
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3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยบันได  7 ขั้น ภาษาพาเพลิน (ชมรมภาษาไทย) 

กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาไทยด้วยบันได  
7 ขั้น ภาษาพาเพลิน (ชมรมภาษาไทย) 
    3.1 สำรวจสภาพปญหาการอานการเขียน     
ของนักเรียน 
    3.2 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติ                        
ที่เป็นเลิศ 
    3.3 โรงเรียนจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพ่ือน       
ชวยเพื่อน พ่ีสอนนอง และผูปกครองชวยเสริม 
    3.4 ออกแบบเครื่องมือวัดการอาน การเขียน
ของนักเรียน 
    3.5 นิเทศ กำกับ และติดตาม 
    3.6 ประกวดแข่งขัน Best Practice  
    3.7 สะท้อนผล สรุปรายงานเพื่อปรับปรุง
พัฒนา 

     

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย 
(ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูร.ร.ละ 1 คน รวม 
175 คน/ ศึกษานิเทศก์ 15 คน/ ผอ.เขต 1 คน/ 
รองผอ.เขต 1 รวม 192 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,720 

  
 
 
 
 

11,520 
 
 

19,200 
 

  

3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  
- ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 
จำนวน 2 คัน 1 วัน ๆ ละ 13,000 บาท 
เป็นเงิน 

 
 
 

26,000 

  
26,000 
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กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องมอื และคลัง
ข้อสอบ จำนวน 3 วัน (จำนวน 15 กลุ่มโรงเรียน ๆ 
ละ 2 คน รวม 30 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 6 มื้อๆ ละ 30 คนๆ ละ 30 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 3 มื้อๆ ละ 30 คนๆ ละ 100 บาท   
- ค่าพาหนะ 
จำนวน 3 วันๆ ละ 30 คนๆ ละ 200 บาท                  
(รถจ้างเหมา ระยะทาง ไป-กลับ กม.ละ 4 บาท)       
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,400 

 
 
 
 
 
 

18,000 

 
 

5,400 
 

9,000 
 
 
 
 

  

5. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
(คณะกรรมการนิเทศอำเภอละ 5 คน รวม 25 คน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 คน ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าพาหนะ 
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 คน ๆ ละ 200 บาท                  
(ระยะทาง ไป-กลับ กม.ละ 4 บาท แบบเหมาจ่าย) 
 เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

16,000 

 
 

6,000 
 

10,000 

 
 
 

  

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice) 
(ประกอบด้วย ครู 175 คน บุคลากรทางการศึกษา 
2 คน และศึกษานิเทศก์ 15 คน รวม 192 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,720 

  
 
 
 
 

11,520 
 
 

19,200 
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กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปสะท้อนผล                 
สรุปรายงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา (AAR)  
(คณะทำงาน อำเภอละ 5 คน รวม 25 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 คนๆ ละ 30 บาท     
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 25 คนๆ ละ 100 บาท  
- ค่าถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่มรายงาน 
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

7,000 

  
 

1,500 
 

2,500 

 
 
 
 
 
 

60,160 

 

รวมทั้งสิ้น 200,000 34,000 105,840 60,160 - 
 
 
4. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ Let’s Speak English Out (ชมรมภาษาต่างประเทศ) 

กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
4. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ Let’s 
Speak English Out (ชมรมภาษาต่างประเทศ) 
    4.1 สำรวจสภาพปญหาทักษะภาษาอักฤษของ
นักเรียน 
    4.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ หรือจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ 
    4.3 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาศูนย์ Peer 
    4.4 ออกแบบเครื่องมือ สื่อการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ และคลังข้อสอบ 
    4.5  แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน/การ
แข่งขนัทักษะทางวิชาการ จัดนิทรรศการวิชาการ 
Symposium 
    4.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
    4.7 สะท้อนผล สรุปรายงานเพื่อพัฒนา 
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กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
(ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูร.ร.ละ 1 คน รวม 
175 คน/ ศึกษานิเทศก์ 15 คน/ ผอ.เขต 1 คน/ 
รองผอ.เขต 1 รวม 192 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,720 

  
 
 
 

11,520 
 
 

19,200 
 

  

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องมือ และคลัง
ข้อสอบ จำนวน 3 วัน (จำนวน 15 กลุ่มโรงเรียน ๆ 
ละ 2 คน รวม 30 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 6 มื้อๆ ละ 30 คนๆ ละ 30 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 3 มื้อๆ ละ 30 คนๆ ละ 100 บาท   
- ค่าพาหนะ 
จำนวน 3 วันๆ ละ 30 คนๆ ละ 200 บาท                  
(รถจ้างเหมา ระยะทาง ไป-กลับ กม.ละ 4 บาท)       
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,400 

 
 
 
 
 
 
 

18,000 

 
 
 

5,400 
 

9,000 
 
 
 
 

  

3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  
- ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 
จำนวน 2 คัน 1 วัน ๆ ละ 13,000 บาท 
เป็นเงิน 

 
 
 

26,000 

  
26,000 
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กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
4. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
(คณะกรรมการนิเทศอำเภอละ 5 คน รวม 25 คน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 คน ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าพาหนะ 
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 คน ๆ ละ 200 บาท                  
(ระยะทาง ไป-กลับ กม.ละ 4 บาท แบบเหมาจ่าย) 
 เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

16,000 

 
 

6,000 
 

10,000 

 
 
 

  

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงาน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice) 
(ประกอบด้วย ครู 175 คน บุคลากรทางการศึกษา 
2 คน และศึกษานิเทศก์ 15 คน รวม 192 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,720 

  
 
 
 
 

11,520 
 
 

19,200 

  

6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปสะท้อนผล                 
สรุปรายงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา (AAR)  
(คณะทำงาน อำเภอละ 5 คน รวม 25 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 คนๆ ละ 30 บาท     
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 25 คนๆ ละ 100 บาท  
- ค่าถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่มรายงาน 
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 

  
 
 

1,500 
 

2,500 

 
 
 
 
 
 
 

60,160 

 

รวมทั้งสิ้น 200,000 34,000 105,840 60,160 - 
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กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
5. กิจกรรมนักรบน้อย ฟันน้ำนม (ชมรมปฐมวัย) 
    4.1 สำรวจสภาพปญหาความตอ้งการของครู
ปฐมวัย 
    4.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
    4.3 แต่งตั้งคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปฐมวัย เพ่ือช่วยเหลือ 
สนับสนุนเพื่อนครูปฐมวัย 
    4.4 ออกแบบพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์
ภาคเรียนที่ 2 และผลิตสื่อ แนวการจัด
ประสบการณเ์พ่ือพัฒนาทักษะวิทย์-ภาษา 
    4.5 จัดนิทรรศการเปิดบ้านปฐมวัย (Open 
House) ฐานการเรียนรู้ “หนูน้อยเก่งคิด                  
วิทย์-ภาษา” 
    4.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
    4.7 สะท้อนผล สรุปรายงานเพื่อปรับปรุง
พัฒนา 

     

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 
(ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูร.ร.ละ 1 คน รวม 
175 คน/ ศึกษานิเทศก์ 15 คน/ ผอ.เขต 1 คน/ 
รองผอ.เขต 1 รวม 192 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,720 

  
 
 
 
 

11,520 
 
 

19,200 
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กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ม ี               
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
- ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 
จำนวน 2 คัน 1 วัน ๆ ละ 13,000 บาท 

เป็นเงิน 

 
 
 

26,000 

  
26,000 

  

3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ภาคเรียนที่ 2 และผลิตสื่อแนวการ
จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาทักษะวิทย์-ภาษา 
จำนวน 3 วัน (จำนวน 15 กลุ่มโรงเรียน ๆ ละ 2 
คน รวม 30 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 6 มื้อๆ ละ 30 คนๆ ละ 30 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 3 มื้อๆ ละ 30 คนๆ ละ 100 บาท   
- ค่าพาหนะ 
จำนวน 3 วันๆ ละ 30 คนๆ ละ 200 บาท                  
(รถจ้างเหมา ระยะทาง ไป-กลับ กม.ละ 4 บาท)       
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,400 

 
 
 
 
 

18,000 

 
 
 
 
 

5,400 
 

9,000 
 
 
 
 

  

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเปิดบ้านปฐมวัย 
(Open House) ฐานการเรียนรู้ “หนูน้อยเก่งคิด                  
วิทย์-ภาษา” 
 (ประกอบด้วย ครู 175 คน บุคลากรทางการ
ศึกษา 2 คน และศึกษานิเทศก์ 15 คน รวม 192 
คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 30 บาท        
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 192 คนๆ ละ 100 บาท  
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

30,720 

  
 
 
 
 

11,520 
 
 

19,200 
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กิจกรรม / รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ อ่ืนๆ 
5. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
(คณะกรรมการนิเทศอำเภอละ 5 คน รวม 25 คน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 คน ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าพาหนะ 
จำนวน 2 วัน ๆ ละ 25 คน ๆ ละ 200 บาท                  
(ระยะทาง ไป-กลบั กม.ละ 4 บาท แบบเหมาจ่าย) 

 เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 

16,000 

 
6,000 

 
10,000 

   

6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปสะท้อนผล                 
สรุปรายงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา (AAR)  
(คณะทำงาน อำเภอละ 5 คน รวม 25 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 25 คนๆ ละ 30 บาท     
- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 1 มื้อๆ ละ 25 คนๆ ละ 100 บาท  
- ค่าถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่มรายงาน 
 
                                                   เป็นเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 

  
 
 

1,500 
 

2,500 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 

รวมทั้งสิ้น 142,840 34,000 105,840 3,000 - 
6.  รายละเอียดงบประมาณ 
  ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4                จำนวน 
1,000,000 บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  
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7. การประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา       
ที่เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ 
ความเขา้ใจที่ได้รับไปขับเคลื่อนและ
จดักิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในสถานศึกษาได้                    

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ทีเ่ข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้ 
ความเข้าใจที่ได้รับไปขับเคลื่อนและ
จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในสถานศึกษาได้                   
ร้อยละ 80   

- การสังเกต 
- การสะท้อนผล 

- แบบสังเกต 
- แบบสะท้อนผล 

2. สถานศกึษามีแผนการจัดการ
เรียนรู้ เครื่องมือและแนวทางการ
ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สู่การปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ 
เครื่องมือและแนวทางการขับเคลื่อน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80 

- การสังเกต 
- การประเมนิ 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

3. มีชมรมในการขบัเคลื่อนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สามารถนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน                          
ของสถานศึกษาตามแผนที่กำหนด             

3. มีชมรมในการขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สามารถนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน                          
ของสถานศึกษาตามแผนที่กำหนด            
ไดร้้อยละ 80 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

4. ครูมีการพัฒนาตามแผน และ
กรอบการยกระดับผลการเรียนไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4. ครูมีการพัฒนาตามแผน และกรอบ
การยกระดับผลการเรียนไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนร้อยละ 80 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

5. นกัเรียนมีความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
และมีผลการประเมินระดับชาติ                     
(O-NET) ปีการศึกษา 2564                          
ทุกกลุ่มสาระ  

5. นักเรียนมีความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
และมีผลการประเมินระดับชาติ                     
(O-NET) ปีการศึกษา 2564                          
ทุกกลุ่มสาระ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สารสนเทศเพ่ือนำไปวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู                  
ใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู

  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
สารสนเทศเพ่ือนำไปวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู                  
ใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและ

- การสังเกต 
- การประเมิน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 



266 

 

 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
และคุณภาพที่กำหนดไว ตามจุด           
มุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

คุณภาพที่กำหนดไว ตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                     
ร้อยละ 80 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นร้อยละ 3 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. สถานศึกษามีเครื่องมือเสริมทักษะและแก้ปัญหาในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และมีเครื่องมือในการประเมินพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีชมรมที่มีประสิทธิภาพที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และความร่วมมือทางวิชาชีพเพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีสารสนเทศเพ่ือนำไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและคุณภาพที่กำหนดไว ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวอนงค์นาถ  เคนโพธิ์) 

                                                ศึกษานิเทศก์ 
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                             (นายณัฐพงศ ์ ค่ายไธสง) 
                             ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
(ลงชื่อ)..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                     (ดร. วโิรจน์  คอ้ไผ่) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                    (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4     
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โครงการ พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลนิเทศการศึกษา (IDE) 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสรี โพธิ์นิล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศออนไลน์ 
ด้านการนิเทศการศึกษาเพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด เช่นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของ
โรงเรียน ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการดำเนินการที่ผ่านมายัง
พบว่า อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่ตอบสนองกับความต้องการของระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา  
และข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถนำไปจัดเก็บไว้ภายนอกหน่วยงานได้ ตลอดจนการพัฒนาระบบ 
เพ่ือก้าวไปสู่ฐานข้อมูล บิ๊กเดต้า (Big Data) และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทีท่ันสมัย Smart Area 

ในการนี้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและพัฒนาสารสนเทศด้านการนิเทศการศึกษา ตลอดจนการจัดเก็บข้อมลู
สารสนเทศในรูปแบบ บิ๊กเดต้า (Big Data) จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลนิเทศการศึกษา (Information 
Development For Education : IDE) 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
2.2 เพ่ือให้บริการข้อมูลสารนเทศโรงเรียนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
 1.บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียกใช้ได้
ตลอดเวลา 
 2.สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 175 โรงเรียนมฐีานข้อมูลกลางและสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ร้อยละ 100 
 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำนวน 175 โรงเรียน
มีฐานข้อมูลกลางที่ต้นสังกัดเป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

 4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ทันสมัย มี
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา 
 

5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   
กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/

กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วางแผนการดำเนินงาน             นายเสรี โพธิ์นิล  
2.ขออนุมัติโครงการ             นายเสรี โพธิ์นิล  
3.ดำเนินการติดตั้งระบบ             นายเสรี โพธิ์นิล  
4.พัฒนาระบบสารสนเทศ             นายเสรี โพธิ์นิล  
5.สรุปและรายงานผล             นายเสรี โพธิ์นิล  

 

6.  งบประมาณ 
จำนวน  55,000  บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

การติดตั้งระบบ (จัดเก็บข้อมูล) 
- อุปกรณ์ Synology DiskStation DS920+ 
- HDD SEAGATE IRONWOLF 6TB (5400RPM, 
256MB, SATA-3, ST6000VN001) (6,500 X 5) 
- RAM 16GB Kington DDR4 2666MHz Non-
ECC Unbuffered SODIMM CL19 2Rx8 1.2V 
260-pin 8Gbit 

 
18,000 

 
32,500 

 
 

3,000 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ -     

สรุปและรายงานผล 1,500     

รวม 55,000     
หมายเหตุ  ให้ระบุรายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจน 

7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเรจ็ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
4 จำนวน 175 โรงเรียน มีระบบ
สารสนเทศ 

2. เชิงคุณภาพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เปน็
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ทันสมัย
ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ 

 แบบสอบถาม 

 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

8.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาและ
ระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน       
 8.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีทันสมัย มี
ระบบสารสนเทศของโรงเรียน        
 8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการรับบริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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    (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 
                             (นายเสรี  โพธิ์นิล) 

                                                       ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายณัฐพงศ ์ ค่ายไธสง) 
                             ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                      (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 
(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัตโิครงการ 

                                                     (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4     
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูยุค Thailand 4.0  
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

แผนงาน         ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  ( √ ) ยุทธศาสตร์ชาติ     ( √ ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

(   )  แผนปฏิรูปประเทศ    (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

( √ ) นโยบายและแผนระดับชาติ  ( √ ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์ นายนพคุณ  แงวกุดเรือ  และ นายเสรี โพธิ์นิล  

โทรศัพท์  082-0298702   E-mail :  uoohnat@gmail.com 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2564 -  กันยายน 2565 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
         ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้งครูและนักเรียนต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะครู 
ถูกสังคมคาดหวังให้เปลี่ยนแปลงบทบาทเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 
เพราะนักเรียนคือทุนมนุษยท์ี่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวพ้นการเป็นประเทศท่ีกำลังพัฒนา ครูจำต้องมี
นวัตกรรมทางการศึกษา มีทักษะการสอนที่ทันสมัย สามารถตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่างและหลากหลาย เพื่อให้สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดขั้นสูงและมีพฤติกรรมทีเ่ปลี่ยนไปตามแค่ความต้องการในศตวรรษที่ 21 สิ่งสำคัญคือ ครูจำต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการเพ่ือให้นักเรียนเป็น “เจ้าของ” การเรียนรู้ ลดการ (สั่ง) สอนมาเป็นการถามและการฟัง
นักเรียนมากขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายThailand 4.0 คำว่า “นวัตกรรมการเรียนรู้” จึงสำคัญ เพราะการพัฒนานวัตกรรม 
ครูจำเป็นต้องรู้ลึกรู้จริงและสามารถบูรณาการกระบวนการ วิธี และสื่อการเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยความสำเร็จ
ของนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
        การพัฒนาครูนั้น เน้นการหนุนนำทางปัญญา (Cognitive Coaching) เพ่ือให้ครูได้พัฒนาทักษะทางปัญญาจนถึง
ระดับท่ีครูสามารถกำกับ วิเคราะห์และประเมินตนเองได้ โดยศึกษานิเทศก์เป็นโค้ชช่วยเหลือครูในการวางแผนการสอน 
การสะท้อนการเรียนรู้และการนำไปใช้ รวมทั้งการใช้การหนุนนำเชิงเทคนิค (Technical Coaching)  
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ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) โดยโคช้ไปสังเกตการเรียนการสอนแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ วิเคราะห์
สภาพการปฏิบัติในชั้นเรียน รูปแบบและวิธีการดังกล่าว ส่งผลให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการหนุนนำและมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากเดิมที่ใช้การบอกเล่าความรู้ มาเป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ (Technology Enhanced Learning) มีการถามและฟังนักเรียน 
มากขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยดึงดูดให้นักเรียนหันมาเรียนด้วยความสุขและสนใจเรียน อีกท้ังยงัส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีแนวโน้มการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือ กล้าแสดงออก กล้าซักถาม การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริมให้ครูมีกรอบแนวคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้งสามฐาน 
คือ “ฐานใจ ฐานกาย และฐานคิด” อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างแท้จริง 

 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีคุณภาพ 

         2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูยุค Thailand 4.0  

 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู ให้ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียน

สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2.4 ส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์เป็นโค้ชช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

          2.5 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์  

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ (ทำกับใครบ้าน,  จำนวนเท่าไหร่) 
 3.1.1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  โรงเรียน 

ละ 2 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 350 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 175 โรงเรียน   

  3.1.2 ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกคน  

 3.2  เชิงคุณภาพ  (เกิดอะไรขึ้นกับใคร  หากมีตัวเลขระบุ) 
        3.2.1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  โรงเรียน 

ละ 2 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 350 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 175 โรงเรียน  มีสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

เป็นของตนเอง 
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        3.2.2 ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกคน  

สามารถช่วยเหลือครูในการวางแผนการสอน การสะท้อนการเรียนรู้  การนำไปใช้ รวมทั้งการใช้การหนุนนำเชิงเทคนิค 

(Technical Coaching) โดยไปสังเกตการเรียนการสอนแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติในชั้นเรียน 

 3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 
  1)  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  โรงเรียน

ละ 2 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 350 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 175 โรงเรียน  มีสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็น

ของตนเอง 

  2)  ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกคน  

สามารถช่วยเหลือครูในการวางแผนการสอน การสะท้อนการเรียนรู้  การนำไปใช้ รวมทั้งการใช้การหนุนนำเชิงเทคนิค 

(Technical Coaching) โดยไปสังเกตการเรียนการสอนแล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติในชั้นเรียน 

  3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  1)  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูยุค Thailand 4.0 ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ (Technology 

Enhanced Learning) สามารถดึงดูดให้นักเรียนหันมาเรียนด้วยความสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึน้ และมีสมรรถนะ 

ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมศีึกษานิเทศก์เป็นโค้ช 

  2)  ครูมีเจตคติที่ดีต่อศึกษานิเทศก์ที่ไปช่วยเหลือและร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา 

5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   
กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/

กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วาง
แผนการ
ดำเนินงาน  

             น.ส.ณัฐยา
ภรณ์  โชติ
การณ์และ
คณะ 2. แต่งตั้ง

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
ตามโครงการ 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/

กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. เสนอขอ
อนุมัติ
โครงการ  

              

4. ประชุม
คณะทำงาน 

             

5. พัฒนาทีม
โค้ช 

              

6. ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการคร ู
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 กิจกรรมที่ 
1 
การประชุม
ปฏิบัติการ 
สะท้อนคิด 
(Reflection)  
เกี่ยวกับการ
จัดการ
เรียนรู ้
เชิงรุก 
(Active 
Learning) 
วิชา
วิทยาศาสตร์ 
  -  ระดับ
ประถมศึกษา 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

-  ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

            
 

น.ส.ณัฐยา
ภรณ์  โชติ
การณ์และ
คณะ 

กิจกรรมที่ 2 
การพัฒนา
รูปแบบการ
สอน เพื่อ
สร้างสื่อการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรมใน
การจัดการ
เรียนการ
สอน ด้วย
กระบวนการ
การศึกษาช้ัน
เรียน 
(Lesson 
Study) 

             

7. การสังเกต
ช้ันเรียนด้วย
กระบวนการ
ศึกษาช้ัน
เรียน 
(Lesson 
Study) 

             ศึกษานิเทศก์
ประจำพื้นท่ี 
และคณะ
ดำเนินงาน
ตามคำสั่ง 

8. สรุป
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน
ตามโครงการ 

             น.ส.ณัฐยา
ภรณ์  โชติ
การณ ์
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6.  งบประมาณ 

จำนวน 150,200 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ อ่ืน ๆ 

1. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
เพ่ือวางแผนการนิเทศ ติดตาม ฯ ,แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ,จัดทำปฏิทินนิเทศ,
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ฯลฯ ครั้งที่ 1 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
จำนวน  คน ๆละ 180 บาท 

8,100  8,100   

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการครู 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม/อาหารกลางจำนวน  คน ๆละ 180 
บาท 
  -  วสัดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม 

 
73,100 

 
 71,100 2,000  

3. นิเทศ ติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการเรียนการสอน    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมนิเทศ ติดตาม ฯ  
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื่อเพลิง 

60,000 60,000    

4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ โดย
ใช้แบบเก็บข้อมูล 
 -  ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
เพ่ือสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ฯ ครั้งที่ 2 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน
จำนวน  คน ๆ ละ 180 บาท 

8,100  8,100   

รวม 150,200 60,000 87,200 2,000  
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หมายเหต ุ ให้ระบุรายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจน 
 

7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 เชิงปริมาณ 
  1)  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
โรงเรียนละ 2 คน รวมเป็นจำนวน
ทั้งสิ้น 350 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 
175 โรงเรียน  มีสื่อและนวัตกรรม
การเรียนการสอนเป็นของตนเอง 

2)  ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ทุกคน สามารถ
ช่วยเหลือครูในการวางแผนการสอน 
การสะท้อนการเรียนรู้  การนำไปใช้ 
รวมทั้งการใช้การหนุนนำเชิงเทคนิค 
(Technical Coaching) โดยไป
สังเกตการเรียนการสอนแล้วให้
ข้อมูลย้อนกลับ วิเคราะห์สภาพการ
ปฏิบัติในชั้นเรียน 

3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

 

1. การบันทึก 

2. การสัมภาษณ์ 

3. การสังเกตชั้นเรียน 

4. การนิเทศ 

5. การสะท้อนผล 

6. เปรียบเทียบข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ 

 

 

1. แบบบันทึก 

2. แบบสัมภาษณ์ 

3. แบบบันทึกการสังเกตชั้น
เรียน 

4. เครื่องมือในการนิเทศ 

5. แบบบันทึกการสะท้อนผล 

6. แบบบันทึกการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

2. เชิงคุณภาพ 
1)  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของครูยุค Thailand 4.0 ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ (Technology 
Enhanced Learning) สามารถ
ดึงดูดให้นักเรียนหันมาเรียนด้วย
ความสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น และมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยมี
ศึกษานิเทศก์เป็นโค้ช 

  2)  ครูมีเจตคติท่ีดีต่อศึกษานิเทศก์
ที่ไปช่วยเหลือและร่วมคิด ร่วมทำ 
รว่มพัฒนา 

     การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

8.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

         8.2  ครูมีสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนของตนเอง 

 8.3  นักเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองและความรู้คงทน ยั่งยืน  

8.4  ศึกษานิเทศก์เป็นโค้ชช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

           8.5  ผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น  
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    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวณัฐยาภรณ์  โชติการณ์) 
                        ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์        
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)  
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ : เสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (Let’s Speak  English  Out) 
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /สพป.ขอนแก่น เขต 4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ชื่อ นางสาวรัชนีกร   สกุล วงศ์สะอาด โทรศัพท ์094-5427771 

                              โทรสาร....................................E-mail : ratchawong2529@gmail.com 

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2564 - กันยายน  2565 

ความสอดคล้องกับ : (   ) ยุทธศาสตร์ชาติ  ( √  ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    

                           (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (   ) นโยบายและแผนระดับชาติ 

                           (   ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4  

ด้าน : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ประเด็น/ตัวช้ีวัด : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ : ........................................................................................................................................................................ 

แนวทางการพัฒนาที่ : 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

 
1. หลักการและเหตุผล  

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และได้กำหนดจุดมุ่งหมายให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า  ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย  ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการ
สื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  มีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัยและรักการ
ออกกำลังกาย(กระทรวงศึกษาธิการ  2551 : 5)  ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)  ครูผู้สอนจึงจำเป็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของวิชาที่สอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
แต่ละช่วงวัย  รวมไปถึงเนื้อหาสาระในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยครูผู้สอนต้องคิดกิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ที่ยากให้เป็นกิจกรรมที่ง่ายขึ้น  มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ  และ
เหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  โดยมีการใช้สื่อ  
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  
ในทุกระดับชั้นของการจัดการศึกษา  (สำนักวิชาการและและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ,  2551  :  4)  
ซึ่งการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม  และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ครูผู้สอน
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา  จะต้องมีความรอบรู้  ทันสมัย  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา  โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษา  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีสอน  หลักสูตร  เทคโนโลยี  และในยุคของการ
ปฏิรูปการศึกษานั้น  ศึกษานิเทศก์ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  ความสามารถ
ในการนำเสนอแนวทางและสนับสนุนครูผู้สอนให้จัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียน  ช่วยให้ผู้เรียนทีม่ี
ข้อจำกัดทางความสามารถ  ได้เรียนรู้เท่าทันผู้ที่มีความสามารถสูง  และบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ครบถ้วนและ
ทั่วถึงทกุคน 
 การจัดหาวิธีการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม  รวมทั้งการนิเทศการสอนและ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเร่งรัด  ปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือเป็นฐานพัฒนาในรูปแบบของโรงเรียนเครือข่าย(School  Based  Network)  เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียน  ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้  ครูผู้สอนมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้
และได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  โดยจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งในด้านจิตใจ  ร่างกาย  สติปัญญาและสังคม  
ปัจจุบันมีคำกล่าวขานถึงบทบาทของครูผู้สอนที่ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด  พฤติกรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนถูกมองไปในลักษณะที่ไม่ดีจนกระทั่งจะต้องมีการประกันคุณภาพครู   

ดังนั้นกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงเห็นว่า  หากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครู  ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารต้องเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการกระตุ้นและให้คำปรึกษา  ชี้แนะ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ของครู  เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและส่งผลดีต่อคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้นมา 
 

2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.2  เพ่ือส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้สื่อ  Let’s Speak  English  Out 
2.3  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
2.4  เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  90  ไดร้ับการ 
พัฒนาตามกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 3.1.2  ผู้บริหาร  ครูและนักเรียน  ร้อยละ  80  พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้สื่อ Let’s Speak  English  
Out  อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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 3.1.3  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ได้อย่างน้อยร้อยละ  80 
 3.1.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 
     3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1  ครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับการพัฒนาตามกระบวนการนิเทศแบบ 
กัลยาณมติร  

3.2.2 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   
 3.2.3  นักเรียนทุกคนไดร้ับการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ  และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

4. วิธีดำเนินงาน  
 4.1  ขั้นวางแผน (P) 
  1.  ประชุมผู้บริหาร  ครูผู้สอน  โรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้รูปแบบ KK4 English  
Model  เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามการนิเทศติดตามและนัดหมาย 
  2.  ปรับสื่อ Let’s Speak  English  พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนสู่ทุกโรงเรียน 
 4.2  ขั้นดำเนินการ  (D) 
  1.  ดำเนินการนิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนรู้/เครือข่ายการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  โดยแบ่งเป็น  2  
ระยะ  คือ  ระยะที่  1  คือการนิเทศ  และระยะที่ 2  คือการติดตาม 

 4.3  ขั้นนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  (C) 
  1.  ประชุมสรุปผล พร้อมคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ 

 4.4  ขั้นประเมินผลและปรับปรุง  (A) 
  1.  สรุปผลการดำเนินโครงการ 
  2.  รายงานผลและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

P - ประชุมผู้บริหาร  ครูผู้สอน  โรงเรียนต้นแบบ
การสอนภาษาอังกฤษที่ใช้รูปแบบ KK4 English  
Model  เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม
การนิเทศติดตามและนัดหมาย 
- ปรับสื่อ Let’s Speak  English  พร้อม
แนวทางการขบัเคลื่อนสู่ทุกโรงเรียน 

- บัญชีลงเวลา 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 

D - ดำเนินการนิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนรู้/
เครือข่ายการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  โดย
แบ่งเป็น  2  ระยะ  คือ  ระยะที่  1  คือการ
นิเทศ  และระยะที่ 2  คือการติดตาม 

- แบบลงคะแนน 
-แบบนิเทศ ตดิตามฯ 
 

C - ประชุมสรุปผล พร้อมคดัเลือกห้องเรียน
คุณภาพ 

- แบบนิเทศติดตามฯ 
- แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

A - ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 

 

5. แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

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

กิจกรรมที่ 1 ขั้น
เตรียมการ(P) 
กิจกรรมย่อย1.1 
  ประชุมเตรียมการ

คณะกรรมการดำเนินงาน 

Let’s Speak  English  

และประชุมผู้บริหาร  

ครูผู้สอน  โรงเรียนต้นแบบ

การสอนภาษาอังกฤษที่ใช้

            นางสาวรัชนีกร  

วงศ์สะอาด และคณะ 



284 

 

 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

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

รูปแบบ KK4 English  

Model  เพ่ือชี้แจงแนว

ทางการดำเนินงานตามการ

นิเทศติดตามและนัดหมาย 

 

กิจกรรมย่อย 1.2 
ปรับสื่อ Let’s Speak  

English  พร้อมแนวทาง

การขับเคลื่อนสู่ทุกโรงเรียน 

 

กิจกรรมที่ 2 ขั้น
ดำเนินการ(D) 
กิจกรรมย่อย 2.1 
-ดำเนินการนิเทศ  ติดตาม

เครือข่ายการนิเทศแบบ

กัลยาณมิตร และนิเทศ

ติดตามการจัดกิจกรรม 

Let’s Speak  English   

2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ

ชี้แจงแนวทางการ

ดำเนินงานการนำสื่อไปใช้ 

            นางสาวรัชนีกร  

วงศ์สะอาด และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 ขั้น
ประเมินผล(C) 
กิจกรรมย่อย 3.1 

            นางสาวรัชนีกร  

วงศ์สะอาด และคณะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  

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

การประเมินผลวิเคราะห์ผล

การพัฒนา 

กิจกรรมที่  4  ขั้นสรุป
รายงาน (A) 
กิจกรรมย่อย 4.1 
สรุปรายงานผลการ

ดำเนินงานตามโครงการ 

            นางสาวรัชนีกร  

วงศ์สะอาด และคณะ 

 

6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน  97,500  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
จำนวน/ 
หน่วย 

รวม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน ระบุ 
กิจกรรมที่ 1  
ประชุมเตรียมการคณะกรรมการดำเนินงาน  
คณะกรรมการนิเทศ  และประชุมโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/
ออกแบบกิจกรรม/รูปแบบการนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนรู้ของครู  ปรับสื่อส่งเสริม
ทักษะการสื่อสาร Let’s Speak  English  
Let’s Speak  English   

   1.1  ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 

บาท จำนวน 30 คน                                                       

  1.2  ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มือ้ๆ ละ 
100 บาท จำนวน 30 คน       
 

 
 
 

 
4,800 

 
 

 
√ 
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รายการ 
จำนวน/ 
หน่วย 

รวม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน ระบุ 
                                       

รวม  4,800    
กิจกรรมที่ 2 
ดำเนินการนเิทศติดตามตามปฏิทินที่กำหนด
ไว้ 

   - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการดำเนินงาน นิเทศ

ติดตาม จำนวน 112 คน คนละ 100 บาท  5 

วัน (112 x 120 x  5) 

   - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลงสำหรับรถยนต์ส่วน

บุคคลของคณะกรรมการนิเทศ ตามโครงการ

เสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร (Let's Speak English Out)  15  กลุ่ม  

(15 x 300 x  5)       

  
89,700 

 

 
 

 
√ 

 

รวม  89,700    

กิจกรรมท่ี 3 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 

  
3,000 

 

 
√ 

 
 

 

รวม  3,000    

รวมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม  97,500      

หมายเหตุ      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง  ผู้บริหารและครูสามารถนิเทศภายในโดยใช้ 
กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
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2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยความเชื่อม่ัน  พูดนำเสนอได้ทั้งภายในห้องและนอก 
ห้องเรียนและต่อหน้า 
 
 
         
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด) 
                       ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก ์    
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสง) 
        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
              (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชือ่โครงการ :  ห้องเรียนอาชพี 
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์    โทรศพัท ์0878596589 

                             โทรสาร    -   E-mail :  jumpangchant@hotmail.com 

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  ตุลาคม  2564 -  กันยายน 2565 

ความสอดคล้องกับ : (   ) ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    

                           (   ) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( / ) นโยบายและแผนระดับชาติ 

                           ( / ) นโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต 4  

ด้าน :  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ประเด็น/ตัวชี้วัด : ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 

                       ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

 
1. หลักการและเหตุผล     
           การฝึกทักษะทางด้านงานอาชีพให้แก่ผู้เรียนเป็นการพฒันาและเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนที่มี 
ความถนัดและความสนใจด้านอาชีพ  โดยสถานศึกษาร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละพ้ืนที่หรือ 
สถานประกอบการในการประสานงานและวางแผนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
การฝึกทักษะประสบการณ์ด้านงานอาชีพ การหารายได้ระหว่างเรียน เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ และสามารถสร้างอาชีพ 
ให้สอดคล้องต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและบริบทในพ้ืนที่ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้วยการฝึกทักษะอาชีพ  
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
 
2. วัตถุประสงค์    

 2.1  เพ่ือให้นักเรียนไดส้ำรวจ รู้จัก และค้นพบตัวเอง จนสามารถวางแผนตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษา 
และประกอบอาชีพในอนาคตได้สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัด และความสนใจ 

2.2  เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนได้รับการเสริมทักษะอาชีพที่เก่ียวข้องกับการทำงานที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
           2.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนได้สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการทำงาน จากการสัมผัสงานในสภาพจริงในสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ (Output) 
  (1)  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการฝึกทักษะทางด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
  (2)  ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกโรงเรียน มีทักษะทางด้าน
งานอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของตนเอง 
 3.2  เชิงคุณภาพ  (Outcome) 
       (1)  ผู้เรียนได้รับการพฒันาทักษะทางด้านอาชีพอย่างเป็นระบบ 
  (2)  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  (3)  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา และสถานประกอบการในการจัดการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านงานอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
 
4.  วิธีดำเนินงาน    
      4.1 สำรวจข้อมูล การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน 
      4.2 วิเคราะห์/Swot Analysis สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 กำหนดกิจกรรม 
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมงานอาชีพ 
      4.3 ประสานความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการร่วมกันกำหนดความรู้ ทักษะอาชีพและคุณลักษณะที่จำเป็น 
      4.4 จัดทำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพและการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานให้กับ
นักเรียนพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
      4.5 จัดกิจกรรมฝึกทักษะและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้เรียน 
      4.6 กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล จัดทำแนวทาง/เครื่องมือวัดผลด้านความรู้ ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามสภาพจริง 
      4.7 นิเทศ ติดตามการการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน 
      4.8 สรุปผลและเผยแพร่การพัฒนางานอาชีพของสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ  

การวัดและประเมินผล  เครื่องมือทีใ่ช้  

P - การเข้าร่วมกิจกรรม - บัญชีลงเวลา  

D - ความร่วมมือ  - ใบความรู/้ใบงาน  
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ตัวบ่งชี้ 
ความสำเร็จ  

การวัดและประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้  

C - การรายงานผลการปฏิบัติงาน  - แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  

A - ประเมินความพึงพอใจ  

  

- แบบประเมินความพึงพอใจ  
- แบบสังเกต  
- แบบสอบถาม  

 
5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 - 2565 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สำรวจข้อมูล 
การจัดการเรียน
การสอน และการ
จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมอาชีพ 
ในโรงเรียน 

            นายสันติ จำ้แพงจันทร์ 
นางลัมพร  ดาราษฎร์ 

2. วิเคราะห์/
Swot Analysis 
สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 
กำหนดกิจกรรม 
การเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมงาน
อาชีพ 

            นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 
นางลัมพร  ดาราษฎร์ 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 - 2565 ผู้รับผิดชอบ 

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

3. ประสานความ
ร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องในการ
รว่มกันกำหนด
ความรู้ ทักษะ
อาชีพและ
คุณลักษณะที่
จำเป็นในโรงเรียน 

            นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 
นางลัมพร  ดาราษฎร์ 

4. จัดทำหลักสูตร
เพ่ือส่งเสริมและ
สร้างเสริม
ประสบการณ์
อาชีพและการ
ปลูกฝังลักษณะ
นิสัยที่ดีในการ
ทำงานให้กับ
นักเรียน 

            นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 
นางลัมพร  ดาราษฎร์ 

5. กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ฝึกษะอาชีพ 

            นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 
นางลัมพร  ดาราษฎร์ 

6. จัดนิทรรศการ 
สง่เสริมทักษะ
อาชีพ 

            นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 
นางลัมพร  ดาราษฎร์ 
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กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 - 2565 ผู้รับผิดชอบ 

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

7. นิเทศติดตาม
การการจัดการ
เรียนการสอน 
และการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
อาชีพในโรงเรียน 

            นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 
นางลัมพร  ดาราษฎร์ 

8. สรุปผลและ
เผยแพร่การ
พัฒนางานอาชีพ
ของสถานศึกษา 

            นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ 
นางลัมพร  ดาราษฎร์ 

 

6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
         งบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  จำนวน   122,000  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ  

จำนวน/  

หน่วย  

รวม  

งบประมาณ  

(บาท)  

ที่มาของงบประมาณ  

สพฐ.  สพป.  หน่วยงาน 

อ่ืน ระบุ  

กิจกรรมที่ 1   
สำรวจข้อมูล การจัดการเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน 

  

  

1   

 

- 

    

รวม   1 -      

กิจกรรมที ่2   

วิเคราะห์/Swot Analysis สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม

งานอาชีพ 

     

รวม   1 -    
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รายการ  

จำนวน/  

หน่วย  

รวม  

งบประมาณ  

(บาท)  

ที่มาของงบประมาณ  

สพฐ.  สพป.  หน่วยงาน 

อ่ืน ระบุ  

กิจกรรมที่ 3  

 ประสานความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการ
ร่วมกันกำหนดความรู้ ทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในโรงเรียน 

 

 

/ 

 

 

- 

     

รวม  / -   /     

กิจกรรมที่ 4 

จัดอบรมพัฒนาครู จัดทำหลักสูตรเพ่ือส่งเสริม

และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพและการ

ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานให้กับ

นักเรียน 

  

1 

 

40,000 

  /     

รวม 1 40,000 /   

กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกษะอาชีพ 

 

1 

 

20,000 

/   

รวม 1 20,000 /   

กิจกรรมที่ 6 

 จัดนิทรรศการส่งเสริมทักษะอาชีพ 

 

1 

 

40,000 

/   

รวม 1 40,000 /   

กิจกรรมที่ 7 

นิเทศตดิตามการการจัดการเรียนการสอน 

และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน 

  

 

20,000 

   

รวม 1 20,000    
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รายการ  

จำนวน/  

หน่วย  

รวม  

งบประมาณ  

(บาท)  

ที่มาของงบประมาณ  

สพฐ.  สพป.  หน่วยงาน 

อ่ืน ระบุ  

กิจกรรมที่ 8 

รายงานผลการดำเนินงาน 

 

1 

 

2,000 

/   

รวม 1 2,000 /   

รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม  122,000    
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1  โรงเรียนมีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพให้กับผู้เรียน 
          7.2  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะงานอาชีพ 
          7.4  ผู้เรียนสามารถสร้างงาน และสร้างอาชีพให้กับตนเองมรอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว มี
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

                                (ลงชื่อ) ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์) 
                                                   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
                                  (ลงชื่อ)...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง)  
                          ตำแหนง่  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(ดร. วิโรจน์  ค้อไผ่) 

                   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายชาญกฤต  น้ำใจด)ี 
                 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 

แผนงาน          ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางฐานิกา   ชมอาษา  และนางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4            

ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :  1 ตุลาคม 2564  -  30  กันยายน   2565 
 

1. หลักการและเหตุผล  
          ตามนโยบายการปฎิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ 

และกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ พัฒนาความเข้มแข็งด้าน
การศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีความเข้มแข็ง เข้าถึงการจัดการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ และการ
พัฒนาระบบและกลไกลการบริหารงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในและการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ประกอบกับสถานศึกษามีฐานะเป็น
นิติบุคคล ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ    จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้องรับผิดต่อการ
ดำเนินการตามนิติกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาตามกฎหมาย สถานศึกษาจึงต้องมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
ที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว   
จงึต้องสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุให้สถานศึกษาในสังกัด   และได้แต่งตั้งคณะทำงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน 
ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัตงิานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุให้กับสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน   หน่วยตรวจสอบ
ภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  4  ซึ่งมีภารกิจที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตาม 
และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะดา้นการปฏิบัติงานการบริหาร
งบประมาณ ให้แก่สถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษาในสังกัดข้ึน เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และพัสดุ
สถานศึกษาในสังกัด และการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียนทีป่ฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน เพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการงบประมาณ สามารถบริหารงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นโรงเรียนแกนนำ เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดได้  
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา เพ่ือให้การ 

ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งที่เก่ียวข้อง หากมีข้อผิดพลาดจะได้ปรับปรุง 
แก้ไขให้ถูกต้อง  และเป็นการป้องปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ 
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ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา  
2.2  เพ่ือให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา   ให้มีความรู้และ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่งานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา   เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง 
ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา     
          2.3    เพ่ือให้ความรู้ คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของถานศึกษา   และ
เทคนิควิธีการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียน  ให้
มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงนิ การบัญชี และพัสดุสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ 
ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน    

2.4 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทัศนคติ และประสบการณ์ เทคนิคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
ของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน  เพื่อนำไปพัฒนางานตรวจสอบภายในสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน 

2.5 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียน เป็นโรงเรียน 
ต้นแบบด้านการบริหารจัดการงบประมาณ สามารถบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นโรงเรียน 
แกนนำ เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดได้ 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
สถานศึกษา  จำนวน 35  โรงเรียน จำนวน 140 คน 

2. ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการออกติดตาม 
ตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุสถานศึกษา  จำนวน 45 คน   

เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 

สถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ มีความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาได้ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอน 

2. ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียน ที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการติดตาม  
ตรวจสอบ และให้คำปรึกษางานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุสถานศึกษาในสังกดั มีความรู้ มีทักษะ  
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สามารถปฏิบัติงานในการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และ  
พัฒนาเป็นโรงเรียนแกนนำ เป็นต้นแบบด้านการบริหารงบประมาณสถานศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดได้  
 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีวัดความสำเร็จ 

3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
3.1  ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

สถานศึกษา ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุสถานศึกษา   
          3.1.2 ร้อยละ 100 ของผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการออกติดตาม 

ตรวจสอบ และให้คำปรึกษางานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุสถานศึกษาในสังกัด  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output) 
3.2.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา

ที่ได้รับการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ 
แนวทางการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ  ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอน  

  3.2.2  ร้อยละ 80 ของผู้ตรวจสอบภายในเครอืขา่ยประจำกลุ่มโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิค  
วิธีการตรวจสอบ ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย
ประจำกลุ่มโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เข้มแข็ง  และพัฒนาเป็นโรงเรียนแกนนำ เปน็ต้นแบบด้าน
การบริหารงบประมาณสถานศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดได้  
 
5. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน  
 

กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64   

1.ขออนุมัติโครงการ/แผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบฯ 
2.แจ้งแผนการตรวจสอบให้หน่วย
รับตรวจทราบ 
3.ประชุมคณะผู้ตรวจสอบ
เครือข่าย/จัดทำเครื่องมือ/
กระดาษทำการในการตรวจสอบ 
 

   

  
 

 
 

 
  

 -นางฐานิกา 
 ชมอาษา 
- น.ส.นุชจรี 
  ขาวสวนจิต 

นางฐานิกา  
ชมอาษา 
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กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2564 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64   

4. ดำเนินการตรวจสอบการบริหาร 
งบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุ
สถานศึกษาระยะที่ 1 จำนวน 15 
แห่ง และตรวจสอบการดำเนินงาน
ฯ จำนวน 5  แห่ง รวม 20 แห่ง 

5. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
รอบ 6 เดือน ส่ง สพฐ. 

              

6.  ดำเนินการตรวจสอบการ 
บริหารงบประมาณการเงินบัญชี
และพัสดุ ระยะที่ 2  จำนวน 15 
แห่ง   
7.ติดตามการปรับปรุงแก้ไขตาม
รายงานฯ 
8.กิจกรรมพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ภายในเครือข่ายประจำกลุ่มร.ร. 
9.สรุปรายงานผลการตรวจสอบ 
รองบ 12 เดือน 
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6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

     งบประมาณ จำนวน 48,000.- บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่น ๆ 
กิจกรรมที่ 1  ติดตาม ตรวจสอบและให้
คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและพัสด ุ
1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
การประชุมผู้ตรวจสอบภายในเครอืข่าย/จัดทำ
เอกสาร กระดาษทำการตรวจสอบ  จำนวน 50 
คน 50x (100+60) รวม 8,000.- บาท 
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปราชการออก
ติดตาม ตรวจสอบสถานศึกษา ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน สพท. 2 คน และผูต้รวจสอบภายใน
เครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียน จำนวน 35 วัน  
วันละ 5 คน ๆ ละ 120 บาทต่อวันจำนวน  35 
วัน (35* 5* 120 ) รวม 21,000 บาท  
3. ค่าวัสดุโครงการ 
                 รวมกิจกรรมที่ 1 
 
กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 

8,000.- 
 
 
 
 
 

21,000.- 
10,000.- 
39,000.- 

 

 
 
 
 
 
 

8,000.- 
 
 
 
 
 
 
 

8,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,000.- 
 

21,000.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.- 
10,000.- 

 

 

 

รายการ 
 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่น ๆ 
เครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียน โดยการติดตาม
ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาด้านการเงิน 
บัญชีและพสัดุสถานศกึษาในกลุ่มโรงเรียน 
โดยผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายประจำกลุ่ม
โรงเรียน จำนวน 15 กลุ่ม ๆ ละ 1 แห่ง  
.- ค่าเบี้ยเลีย้ง ในการเดินทางไปราชการออก
ติดตาม ตรวจสอบ และใหค้ำแนะนำ 
สถานศึกษา ของผู้ตรวจสอบภายใน สพท. 2 
คน และผูต้รวจสอบภายในเครือขา่ยประจำ
กลุ่มโรงเรียน จำนวน 15 วัน ๆ ละ 5 คน ๆละ 
120 บาทต่อวัน (15*5*120) รวม 9,000 บาท 

รวมกิจกรรมที่ 2 

 
 

 
 

9,000.- 
 
 
 
 
 

9,000.- 

  
 
 
 
 
 
 

9,000.- 
 

9,000.- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น 48,000.- 8,000.- 30,000.- 10,000.- - 
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7.   การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 ของครูผู้ปฎิบัต ิ
หน้าท่ีการเงิน บัญชี และพสัดุ 
สถานศึกษา สามารถปฏบิัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติ  
ข้อบังคับ  คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 
2. ร้อยละ 80 ของผู้ตรวจสอบ 

ภายในเครือข่ายประจำกลุม่โรงเรยีนมี
ความรู้ ความเข้าใจเทคนิค วิธีการ
ตรวจสอบตลอดจนระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าทีผู่้ตรวจสอบภายใน
เครือข่ายประจำกลุ่มโรงเรียนส่งผลให้
โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณ 
ที่เข้มแข็ง   

- ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน 
การเบิกจ่าย ใบสำคัญ บญัชี   
ทะเบียนคุมที่เกีย่วข้อง 

- การติดตามรายงานผลการ 
ปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการ
ตรวจสอบเป็นรายโรงเรียน  

- สอบถามความคดิเห็น  

กระดาษทำการตรวจสอบ 
แบบประเมินผลการตรวจสอบ 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

สถานศึกษา ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย   และถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ  คำสั่ง  ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการบริหารงบประมาณด้านการเงิน บัญชี และพัสดุเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
         
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นางฐานิกา   ชมอาษา) 
      ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ   
       
 

    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
           ( นายชาญกฤต    น้ำใจดี) 
        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ด้วยกระบวนการ PLC 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราภรณ์  เพียจันทร์  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มีนาคม - เมษายน 2565 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.ขก 4 ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานับเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมาย 
ที่กำหนด  ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  หากบุคคลเหล่านี้มีความรู้และทักษะ 
อย่างเหมาะสมตาระดับสมรรถนะที่กำหนด  ก็จะส่งผลให้การส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประกอบกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีภารกิจหลากหลายในวิธีการปฏิบัติ  การได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ  เพื่อนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงาน   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว  
เพ่ือการสร้างทีมในองค์กรให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก 
รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืน มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออก
ของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข สร้างทีม
ให้มีพลัง สร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ (Success team)  จึงไดจ้ัดให้มีโครงการนี้ขึน้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและสร้างพลังร่วมแห่งการทำงานเป็นทีมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ 

ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและกระบวนการทำงาน 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างบุคลากรทางการศึกษากับองค์กร 

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและบุคลากรทางการศึกษา 
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2.4 เพ่ือสรุปแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์กร  

1. เป้าหมาย   
3.1  เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหารการศึกษา     จำนวน   4   คน 
2. ผู้อำนวยการกลุ่ม  จำนวน   9   คน 
3. บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน   52   คน 
4. ลูกจ้างประจำ   จำนวน   3   คน 
5. ลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน   12   คน 

      รวมจำนวน   80   คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีแนวทางดำเนินงาน 

ตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์กร 

                               2. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 

                               3. บุคลากรทางการศึกษามีความรักความสามัคคีกัน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ 

อย่างประสิทธิภาพ 

                               4. บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อการปฏิบัต ิ

หน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
4.1  ผลผลิต  (Output) 

1. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

  2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีแนวทางดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

และวิสัยทัศน์องค์กร 
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4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  1) บุคลากรทางการศึกษามีความรักความสามัคคีกัน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ 

อย่างประสิทธิภาพ 

  2) บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติ 

หน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

กิจกรรมที่ 1 
การพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน ด้วย
กระบวนการ PLC 

            น.ส.วราภรณ์   
เพียจันทร ์

นายบัญชา 
เสนาคณู 

กิจกรรมที่ 2  
การศึกษาดูงาน
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best 
Practice)  

            น.ส.วราภรณ์   
เพียจันทร ์

นายบัญชา 
เสนาคณู 
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4. งบประมาณ  
จำนวน  365,000 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

 
รายละเอียด/กิจกรรม/คำช้ีแจง 

ในการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ. อื่นๆ  

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ 

การปฏิบัติงาน ด้วยกระบวนการ PLC 

- ค่าอาหารกลางวัน   
จำนวน 80 คน ๆ ละ 300 บาท 2 มื้อ 

- ค่าอาหารเย็น  
จำนวน 80 คน ๆ ละ 350 บาท 2 มือ้ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 80 คน ๆ ละ 50 บาท 3 มื้อ 

- ค่าเช่าที่พัก   
จำนวน 40 ห้อง ๆ ละ 1,500 บาท 2 คืน 

- ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ 
จำนวน 2 คัน ๆ ละ 15,000 บาท 4 วัน 

- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

48,000 
 
 

56,000 
 

12,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

3,000 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

48,000 
 
 

56,000 
 

12,000 
 

120,000 
 

120,000 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

3,000 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 1 359,000 - 356,000 3,000 - 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำช้ีแจง 

ในการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ. อื่นๆ  

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 80 คน ๆ ละ 35 บาท 1 มื้อ 

- ค่าของที่ระลึก 
จำนวน 1 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท 

- ค่าป้ายไวนิล 
จำนวน 1 อัน ๆ ละ 1,700 บาท 

 
 
 

2,800 
 

1,500 
 

1,700 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

2,800 
 

1,500 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 

1,700 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 2 6,000 - 4,300 1,700 - 
รวมเงินทั้งสิ้น 365,000 - 360,300 4,700 - 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

5. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

เชิงปริมาณ 

บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 

การสังเกต 

การสัมภาษณ์ 

การประเมิน 

แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

การสังเกต 

การสัมภาษณ์ 

การประเมิน 

แบบประเมิน 
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  6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาทุกคน มีวิสัยทัศน์และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความ

ตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกท่ีดีเป็นแบบอย่างได้  และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน

การปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอโครงการ 

     (นางสาววราภรณ์  เพียจันทร์) 

    ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

      ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

(ลงชื่อ)............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายบัญชา เสนาคูณ) 

                   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                           (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
                            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
   และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่น เขต 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราภรณ์  เพียจันทร์  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.ขก 4 ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ  

ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงรองและผู้อำนวยการ

สถานศึกษา ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขและข้อตกลงในกาปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่  โดยจะต้องทำข้อตกลงการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน

รอบระยะเวลา 1 ปี ตามกรอบภารกิจการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุผลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีความตระหนักและเล็งเห็น 

ความสำคัญในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าทีข่องรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ  

ผู้อำนวยการสถานศึกษาจึงได้จัดทำโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 นี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทักษะทางการบริหารการศึกษา   

2. เพ่ือรองรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 

สถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย   
3.1  เชิงปริมาณ 

1.  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ    จำนวน  5  คน 
2.  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง    จำนวน  5  คน  

             รวมจำนวน  10 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ 

1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทักษะการบริหารการศึกษา  

3. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนด 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
4.1  ผลผลิต  (Output) 

1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนด 

2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผูอ้ำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

กิจกรรมที่ 1  
การนิเทศตดิตาม
การประเมิน
สัมฤทธิผลฯ

            น.ส.วราภรณ์   
เพียจันทร ์

นายบัญชา 
เสนาคณู 
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กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 2  
การประเมิน
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

            น.ส.วราภรณ์   
เพียจันทร ์

นายบัญชา 
เสนาคณู 

กิจกรรมที่ 3   
การนิเทศตดิตาม
การประเมิน
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

            น.ส.วราภรณ์   
เพียจันทร ์

นายบัญชา 
เสนาคณู 

กิจกรรมที่ 4  
การประเมิน
สัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

            น.ส.วราภรณ์   
เพียจันทร ์

นายบัญชา 
เสนาคณู 
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6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
จำนวน  18,000 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

 
รายละเอียด/กิจกรรม/คำช้ีแจง 

ในการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ. อื่นๆ  

กิจกรรมที่ 1  การนิเทศติดตามการประเมิน
สัมฤทธิผลฯตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
จำนวน 5 คน ๆ ละ 120 บาท 10 วัน 

 
 
 

6,000 

 
 
 
- 

 
 
 

6,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 1 6,000 - 6,000 - - 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินสัมฤทธผิลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
จำนวน 5 คน ๆ ละ 120 บาท 5 วัน 

 
 
 

3,000 
 

 
 
 
- 

 
 
 

3,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 2 3,000 - 3,000 - - 
กิจกรรมที่ 3  การนิเทศติดตามการประเมิน
สัมฤทธิผลฯตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
จำนวน 5 คน ๆ ละ 120 บาท 10 วัน 

 
 
 

6,000 

 
 
 
- 

 
 
 

6,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 3 6,000 - 6,000 - - 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินสัมฤทธผิลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
จำนวน 5 คน ๆ ละ 120 บาท 5 วัน 

 
 
 

3,000 
 

 
 
 
- 

 
 
 

3,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

รวมเงิน กิจกรรมที่ 4 3,000 - 3,000 - - 
รวมเงินทั้งสิ้น 18,000 - 18,000 - - 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. เชิงปริมาณ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ทุกคน 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- การประเมิน 

- แบบประเมิน 

2. เชิงคุณภาพ 
      รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- การประเมิน 

- แบบประเมิน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานใน 

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ สพฐ.กำหนด 

2.  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาผ่านการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

 
     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาววราภรณ์  เพียจันทร์) 
     ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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     (ลงชื่อ)............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายบัญชา เสนาคูณ ) 
    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

                  (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    ( นายชาญกฤต    น้ำใจดี) 
                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   สังกดั สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราภรณ์  เพียจันทร์  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือน สิงหาคม - กันยายน  2565 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.ขก 4 ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหมไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและถือวาการ
บริหารทุนมนุษยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้นเปนกลยุทธที่สําคัญอยางยิ่ง ตอความสําเร็จอยาง
ยั่งยืนขององคกร ขณะเดียวกันการสรางแรงจูงใจก็เปนกลยุทธที่สําคัญ ในการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่สงผลตอประสิทธิ
ภาพการทํางาน การจูงใจอาจดําเนินการไดในทุกกระบวนการของ การบริหารงานบุคคล ตั้งแตการจูงใจเพ่ือดึงดูดคนดีคน
เกงเขาสูระบบราชการ การจูงใจ  เพ่ือรักษาคนดีคนเกงที่มี อยูในระบบราชการใหทุมเททํางานอยางเต็มศักยภาพ  
ในขณะเดียวกันขาราชการ   ที่มีประสบการณการทํางานในภาคราชการ เคยทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ 
เปนเวลากวา 25 ป  ขาราชการที่เกษียณอายุราชการใน แตละปเหลานี้ตางก็เปนผูที่มีความรูความสามารถและมากดวย
ประสบการณ และเปนผูนําหรือผูอาวุโสใน ครอบครัวของตนและชุมชน ซึ่งนับไดวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาที่จะทํา
ประโยชนตอไปไดอีก ราชการจึง ควรตองตอบแทนบุคคลกลุมนี้ดวยการเสริมสรางคุณภาพและเพ่ิมคุณคาของชีวิต เพ่ือให
เปน ทรัพยากรที่มีคณุคา และคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติสืบไป  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4  มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการบริหารงานบุคคล

และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงเห็นความจำเป็นที่จะจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ  ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ความสนใจและความสำคัญ  เพ่ือสร้างขวัญ

และกำลังใจ และมีพลังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม  ขณะเดียวกันเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานและการดำรงชีวิต  รวมทั้ง

ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น  เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อพ้นจากราชการแล้ว  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง 

ในวัยผู้สูงอายุ  การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกวิธี  และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตเมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการไป
แล้ว 

2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิ 
ประโยชน์อันพึงได้  เพ่ือวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 

3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และประสบการณ์ร่วมกัน  และสร้างเครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพ่ือทำประโยชน์แก่สังคม 

4. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการได้เรียนรู้แนวทางในการ 
จัดการความรู้เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่  เพ่ือเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมและสร้าง
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

3.  กลุ่มเป้าหมาย   

3.1  เชิงปริมาณ  จำนวน  300  คน  ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารการศึกษา      จำนวน  4  คน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน  111  คน 
3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา     จำนวน  175  คน 
4. ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน     จำนวน  10  คน 

3.2   เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการได้รับความรู้ในการ 

ดูแลตนเองและสิทธิประโยชน์  สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายหลังเกษียณอายุราชการได้ อย่างมี

คุณค่า 

 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการได้รับความรู้ในการ 
เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต  สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีในการ  ดำเนิน

ชีวิตแก่บุคคลอื่นในสังคม 
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      4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
4.1  ผลผลิต  (Output) 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการได้รับความรู้ในการ 
ดูแลตนเองและสิทธิประโยชน์  สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายหลังเกษียณอายุราชการได้      

อย่างมีคุณค่า 

4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการไดร้ับความรู้ในการ 

เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต  สามารถดำรงชีวติในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีในการ  ดำเนิน

ชีวิตแก่บุคคลอื่นในสังคม 

5. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

กิจกรรมที่ 1  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

            น.ส.วราภรณ์   
เพียจันทร ์

นายบัญชา 
เสนาคณู 

 

6. งบประมาณ  
จำนวน  140,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

 
รายละเอียด/กิจกรรม/คำช้ีแจง 

ในการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ. อื่นๆ  

- ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 300 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 300 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 

45,000 
 

21,000 
 

3,600 

- 
 
- 
 

3,600 

45,000 
 

21,000 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำช้ีแจง 

ในการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ. อื่นๆ  

จำนวน 1 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 
- ค่าของที่ระลึก 

จำนวน 110 ช้ิน ๆ ละ 500 บาท 
- ค่าจ้างจัดทำกรอบเกยีรตบิัตร 

จำนวน 110 อัน ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าป้ายเวที 

จำนวน 1 อัน ๆ ละ 2,000 บาท 

 
55,000 

 
13,200 

 
2,200 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 

 
55,000 

 
13,200 

 
2,200 

 
- 
 
- 
 
- 

รวมเงนิทั้งสิ้น 140,000 3,600 66,000 70,400 - 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

3. เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะ
เกษียณอายุราชการได้รับความรู้ในการดูแล
ตนเองและสิทธิประโยชน์  สามารถนำไปปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายหลัง
เกษียณอายุราชการได้อย่างมีคุณค่า 
 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- การประเมิน 

- แบบประเมิน 

4. เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะ

เกษียณอายุราชการได้รับความรู้ในการ 

เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต  

สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ  ดำเนินชีวิตแก่

บุคคลอื่นในสังคม 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- การประเมิน 

- แบบประเมิน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

ได้รับการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดี     

ในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอ่ืนในสังคม 

     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาววราภรณ์  เพียจันทร์) 

     ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

       ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   
     (ลงชื่อ)............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายบัญชา เสนาคูณ ) 
    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 

                  (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                    ( นายชาญกฤต    น้ำใจดี) 
                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ  โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 

แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวบุษบา  นาอุดม, นางพัชรินทร์  แสนอุบล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

1. หลักการและเหตุผล  
ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 นับเป็นหัวใจสำคัญในการนำนโยบายสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย และแนวทางในการดำเนิน
กิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพ่ือจะได้นำไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน  
จึงเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟัง  ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความ ร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย 
จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา  
 
2. วัตถุประสงค์  
           1. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และนำนโยบาย 
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
           2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบเป้าหมายการดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัด  
           3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการที่จะสนองกลยุทธ์ต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          4. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการพัฒนาองค์กร
ที่ดีต่อไป 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  
      1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จำนวน 12 ครั้งต่อปี  
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      2. ประชุมสภากาแฟ   จำนวน  12 ครั้งต่อปี 

      3. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน      จำนวน 6 ครั้งต่อปี  

      4. ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด   จำนวน 12 ครั้งต่อปี 

3.2 ด้านคุณภาพ  
     1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

     2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 4  

     3. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไข ร่วมกัน 

 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชีวั้ดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output)  ผู้บริหารการศึกษา 1 คน, ผู้อำนวยการกลุ่ม 10 คน, ศึกษานิเทศก์  

จำนวน 18 คน, เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด  จำนวน 48  คน  ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 175 คน  ได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารข้อราชการและแนวทางให้การปฏิบัติเพ่ือให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง                      

     4.2  ผลลัพธ ์(Outcome) การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปใน 

ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

5. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติ  
 

กิจกรรม 

 

ปี 2564 

 

ปี 2565 

 

ผู้รับผิดชอบ 

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

1.เสนอขออนุมัติ

โครงการประชุม

ผู้บริหาร

การศึกษา/

ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

            นางพัชรินทร์  

แสนอุบล 
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กิจกรรม 

 

ปี 2564 

 

ปี 2565 

 

ผู้รับผิดชอบ 

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

2.จัดประชุม

ผู้บริหาร

การศึกษา, 

ผู้บริหาร

สถานศึกษา

ผู้อำนวยการ

กลุ่ม/หน่วย/

เจ้าหน้าที่และ

บุคลากรในสังกัด 

3.จัดประชุม

ประธานกลุ่ม

โรงเรียน 

4.จัดประชุมสภา

กาแฟ 

5.ประชุม

เจ้าหน้าที่และ

บุคลากรในสังกัด 

6.สรุปผลการ

ดำเนินงาน 

7.สรุปรายงานผล 
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6. งบประมาณ 

    จำนวน   20,000  บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) ประกอบด้วย 

 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

  ค่าตอบแทน คา่ใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1.ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร

สถานศึกษา 

   -ค่าอาหารว่าง  20x30x12  

   -ค่าวัสดุ   

2.ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 

   -ค่าอาหารว่าง 30x30x6 

3.ประชุมสภากาแฟ 

   -ค่าอาหารว่าง 20x30x12 

4.ประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด 

20,000 

 

 

  

 

7,200 

 

 

5,400 

 

7,200 

 

 

 

200          

 

 

 

 

รวม 20,000  19,800 200  
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7. การประเมินผล ประเมินผลโดย 

ตัวบง่ชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารการศึกษา 4 คน,   

ผู้อำนวยการกลุ่ม 10 คน,  

ศึกษานิเทศก์ จำนวน 18 คน, 

เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด  

จำนวน 48  คน  ผู้บริหารสถานศึกษา 

จำนวน 175 คน  ได้รับทราบนโยบาย

และความเคลื่อนไหวของทางราชการ                      

2.เชิงคุณภาพ 

    ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 รอง ผอ.

สพป.ขก.4, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม,

ศึกษานิเทศก์, ผู้อำนวยการโรงเรียน

ทุกโรงเรียน เจ้าหน้าที่และบุคลากรใน

สังกัด  ได้รับข้อมูลข่าวสารข้อราชการ

และแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

1.แบบสอบถาม 

2.แบบประเมินความพึงพอใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การสอบถาม 

2.การสังเคราะห์รายงาน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

          8.1 ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่และบุคลากร
ในสังกัด ได้รับทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
           8.2 ผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัดทราบเป้าหมายการดำเนินการร่วมกัน ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนในสังกัด  
           8.3 ทำให้เกิดการเสริมสร้างความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการที่จะสนองกลยุทธ์ต่าง ๆ ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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           8.4 ผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการพัฒนาองค์กรที่ดี
ต่อไป 
         
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ เสนอโครงการ 
             (นางพัชรินทร์  แสนอุบล) 
         ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ     
   
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวบุษบา  นาอุดม) 
                 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชัชวาล  อาราษฎร์) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
    (ลงชื่อ)..................................................... ..............ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสินีนาฏ มหาวงษ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่  เขต 4 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
1. หลักการและเหตุผล     
 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ มาตรฐาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ซึ่งการสื่อสารองค์กร

และการประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่ดี และเพ่ือเป็นการนำเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผล

การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ทั้งส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อ

สาธารณชน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งภายในและภายนอก ส่ง เสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสาร ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน              

            งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีความจำเป็น 

ที่ต้องใช้วัสดุอปุกรณ์เพ่ือใช้ในภาระกิจดังกล่าว  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  

2. วัตถุประสงค์   
     เพ่ือให้การดำเนินงานตามภารกิจหลักของงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานที่มีจำนวนมากภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงมีความจำเป็นและต้องการจัดซื้อวัสดุเพื่องานประชาสัมพันธ์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย  
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
       3.1.1 มีอุปกรณท์ี่ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
และประชาชาชน ให้รับทราบอย่างประสิทธิภาพ และทนัสมัย 
       3.1.1 บุคลากร มีสื่อ เทคโนโลยีใช้ในการประชาสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 80  
 3.2  เชิงคุณภาพ   
       3.2.1  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 60 เรื่องต่อปีการศึกษา 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 
  1) เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน 
  2) เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยี 
ประชาสัมพันธ์ได้สอดคล้องกับนโยบาย   
 4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  1)  บุคลากรมีอุปกรณ์ต่างๆพอเพียงในการบริหารจัดการสำนักงาน 
  2  การบริหารงานและการบริหารจดัการคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
 
5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/
กำกับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วางแผนกิจกรรม             สินีนาฏ มหาวงษ์ นางสาวบุษบา 
นาอุดม 

2.เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

             

สินีนาฏ มหาวงษ์ 
นางสาวบุษบา 
นาอุดม 

3.ประชุมปรึกษาหาหรือ 
หรือดำเนินการ 

             

สินีนาฏ มหาวงษ์ 
นางสาวบุษบา 
นาอุดม 

4. ดำเนินการ             สินีนาฏ มหาวงษ ์ นางสาวบุษบา 
นาอุดม 

5. สรุปและรายงานผล             สินีนาฏ มหาวงษ์ นางสาวบุษบา 
นาอุดม 
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6.  งบประมาณ 
จำนวน      40,000   บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน)  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1. วัสุดุอุปกรณท์ีใ่ช้สำหรับถ่ายภาพนิ่ง Nikon  
D5500 
   1.1 การ์ดบันทกึข้อมูล ขนาด 32 GB จำนวน 
1 อัน 
  1.2 เลนส์ Wide Nikon 10-24 mm จำนวน 1 
อัน 
  1.3 ฟิลเตอร์ สำหรับเลนส์ มีระบบป้องกัน
แสงแดด ขนาด 72 mm จำนวน 1 อัน 
 1.3 ขาตั้งกล้อง จำนวน 1 อัน 
2. ไมร์สำหรับไลฟ์สด จำนวน 2 อัน 
3. เครื่องปริ้นสีเลเซอร์ 1 เครื่อง 
4. อุปกรณ์อ่ืนๆ ปลั๊กไฟ กระดาษขาวมัน 180 
แกรม หมุดติดบอร์ด ปากกาเขียนแผ่นซีดี ฯลฯ 

   

 
 

1,000 

 
20,000 

 
 

1,000 
 
 

3,000 

 

2,000 

6,000 

7,000 

 

 

รวม    40,000  

7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1 เชิงปริมาณ 
  การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มีปแบบที่
หลากหลาย ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์  ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
2. เชิงคุณภาพ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ประชาชนทั่วไป เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร          
งานประชาสัมพันธ์ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

 

แบบวัดความพึงพอใจ 

 

แบบวัดความพึงพอใจ 

 

ประเมินสรุปผลจากแบบ

สำรวจความพึงพอใจ 

 

ประเมินสรุปผลจากแบบ

สำรวจความพึงพอใจ 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    ไดร้ับอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ประชาชนทั่วไป เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์                                                                                
 

 
(ลงชื่อ)            ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวสินีนาฏ มหาวงษ์) 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

 
 

(ลงชื่อ)                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวบุษบา นาอุดม) 

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                    (นายชชัวาล อาราษฎร์) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ)       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายชาญกฤต น้ำใจดี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ      การพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
                              การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุษบา   นาอุดม, นางพัชรินทร์  แสนอุบล และนางสาวสินีนาฎ มหาวงษ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   
ลักษณะโครงการ ( / ) โครงการใหม่   
ระยะเวลาดำเนินการ 1  ตุลาคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2565 
................................................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.   2545 ให้กระทรวงกระจาย

อำนาจการบริหาร และการจัดการ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป ไปยัง

คณะกรรมการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพ

โดยพร้อมเพรียงกันและมีระดับคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้จัดทำมาตรฐาน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการจัดการศึกษาและเพ่ือใช้เป็นหลักเทียงเคียงสำหรับการส่งเสริม กำกับ 

ดูแลตรวจสอบประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล

การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทุกโรงเรียนในสังกัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ การให้บริการทาง

การศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เพ่ือให้การดำเนินงานของบุคลากรในสังกัดมีการ

พัฒนาอย่างเป็นเอกภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้จัดทำ

โครงการนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดภาครัฐ 
 3. เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 4. เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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3. เป้าหมาย   

 3.1 ด้านปริมาณ 
               1. ประชุมผู้รับผดิชอบมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 2 ครั้งต่อปี 
               2. ประชุมผู้รับผดิชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
จำนวน 2 ครั้งต่อปี 
               3. ประชุมผู้รับผดิชอบตัวชี้วัด PMQA จำนวน 2 ครั้งต่อปี 
        3.2 ด้านคุณภาพ 
    1. บุคลากรมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 4 และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
   2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

 4.1 ผลผลิต (Output)   บคุลากร สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 4.2 ผลลัพท์ (Outcome) สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 มาตรฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ในระดับดีมาก 
5. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติ  
 

กิจกรรม 

 

ปี 2564 

 

ปี 2565 

 

ผู้รับผิดชอบ 

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

 1.ประชุม

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน

สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

2.ประชุม

ผู้รับผิดชอบ 

            นางพัชรินทร์  

แสนอุบล 
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กิจกรรม 

 

ปี 2564 

 

ปี 2565 

 

ผู้รับผิดชอบ 

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

ตัวชี้วัดตาม

มาตรการ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติ

ราชการ (KRS) 

3.ประชุม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด PMQA 

 

             

 

6. งบประมาณ                                                                                                                       
   จำนวน   30,000.-  บาท (ถั่วจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 
รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้

งบประมาณ งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

1.ประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   -ค่าอาหารว่าง  30x30x2x2 ครั้ง 
   -ค่าอาหารกลางวัน 30x100x2 ครั้ง 
   -ค่าวัสด ุ
2.ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 

30,000   
 

3,600 
6,000 

 
 
 

 
 
 
 

1,200 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

ปฏิบัติราชการ (KRS) 
   -ค่าอาหารว่าง 30x30x2x2 ครั้ง 
   -ค่าอาหารกลางวัน 30x100x2 ครั้ง 
3.ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด PMQA 
   -ค่าอาหารว่าง 30x30x2x2 ครั้ง       
   -ค่าอาหารกลางวัน 30x100x2 ครั้ง 

  3,600 
6,000 

 
3,600 
6,000 

 

  

รวม 30,000  28,800 1,200  

 
 
7. การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.เชิงปริมาณ 
   กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  ใน สพป.
ขอนแก่น เขต 4 ดำเนินการได้ตาม 
มาตรฐาน สพป.ขอนแก่น เขต 4  
2.เชิงคุณภาพ 
   1.บุคลากรมีความตระหนัก มีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  
  2.ผลการติดตามและประเมินผลการ
บริหารและจัดการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 3 มาตรฐานปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 อยู่ในระดับดีมาก 

 

ตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

รายงานผลการดำเนินงาน  

 

แบบรายงานตัวบ่งชี้   

แบบรายงานตามตัวชี้วัด 
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8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการบริหารและการจัดการศึกษา 
 2. การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับ 
             ที่น่าพึงพอใจ 
 3. มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม 
 4. เกิดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการพัฒนางานไปสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
 5. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น 
 
 (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ).............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางพัชรินทร์  แสนอุบล)                                      (นางสาวบุษบา  นาอดุม) 
      ตำแหนง่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ                      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายชัชวาล  อาราษฎร์) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
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โครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย   ด้านโอกาส/เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรพินธุ์  นามบุญเรือง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
1. หลักการและเหตุผล    
  กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร 
เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงาน หรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์    
  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
  1)  จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2565    จำนวน 65 คน 
  2)  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 
       สพป.ขอนแก่น  เขต 4    จำนวน  65 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศกึษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่
และนโยบายหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 
  สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล 
5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

1.ประชุมเพ่ือรับ
ฟังนโยบาย
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565  

/            น.ส.กรพินธ์ุ 
นามบุญเรือง 

นายบัญชา 
เสนาคณู 

2.ประชุมเพ่ือ
ระดมความ
คิดเห็นการ
กำหนดทศิทาง
ของการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาให้
สอดคล้องกับ
นโยบาย กลยุทธ์ 
และจุดเน้น 

/            น.ส.กรพินธ์ุ 
นามบุญเรือง 

นายบัญชา 
เสนาคณู 

3.ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของ สพป.
ขอนแก่น เขต 4 

/            น.ส.กรพินธ์ุ 
นามบุญเรือง 

นายบัญชา 
เสนาคณู 

4.จัดทำรูปเล่ม
เพ่ือเผยแพร่ 

 / /          น.ส.กรพินธ์ุ 
นามบุญเรือง 

นายบัญชา 
เสนาคณู 
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6.  งบประมาณ 
จำนวน        240,000     บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1.ประชุมเพ่ือรับฟังนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

     

2.ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นการ
กำหนดทิศทางของการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
กลยุทธ์ และจุดเน้น  ดังนี้ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 65 
คน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท 
(65x30x2) 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 65 คน 1 
มื้อๆละ 100 บาท  (65x100x1) 
-ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

2,275 
 

6,500 
 

5,000 

 
 
 
 

 
 

2,275 
 

6,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
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3.ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ สพป.ขอนแก่น เขต 4  ดังนี้ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 65 
คน 4 มื้อๆ ละ 50 บาท (65x50x4) 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 65 คน 2 
มื้อๆ ละ 200 บาท (65x200x2) 
-ค่าอาหารเย็น จำนวน 65 คน 2 มื้อๆ 
ละ  
250 บาท  (250x65x2) 
-ค่าห้องพัก 33 ห้องๆละ 800 บาท 2 คืน 
(33x1,200x2) 
-ค่าทำการอาหารนอกเวลาราชการ 
-ค่าวัสดุ 
 

 
 
 

13,000 
 

26,000 
 

32,500 
 

52,800 
 

20,000 
7,000 
31,200 

 

 

 
 
 

13,000 
 

26,000 
 

32,500 
 

52,800 
 

20,000 
7,000 
31,200 

 

  

 

 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ จำนวน 
65 คน 2 วันๆ ละ 240 บาท 
-ค่าชดเชยน้ำมัน 

30,000  30,000   

4.จัดทำรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

13,725   13,725  

รวม 240,000 0 221,275 18,725 0 
 
หมายเหตุ  ให้ระบุรายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจน 
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7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำ
แผนลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-โดยการตอบแบบสอบถาม 
-โดยรายงานโครงการ 
-โดยการประเมินหน่วยงานตามกล
ยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. 
 

 

-แบบสอบถาม 
-แบบรายงาน 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน 
 3)  ยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และกระบวนการทำงาน
เป็นทีม 
 

    (ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวกรพินธุ์  นามบุญเรือง) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

    (ลงชื่อ).................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายโกสิน  สะตะ) 
         ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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    (ลงชื่อ)....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายบัญชา  เสนาคูณ) 
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 

    (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายชาญกฤต   น้ำใจดี) 
             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
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โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1)นายบัญชา  เสนาคณู   2)นายโกสิน  สะตะ    3)น.ส.กรพินธุ์  นามบุญเรือง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 4 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
1. หลกัการและเหตุผล    
  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานใหเ้ป็น “เป็นองค์กรทันสมัย ใส่ใจคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ด้วยหัวใจบริการ 
ทำงานอย่างมีความสุข”  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายในระดับต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
  1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกแห่ง 
  2)  บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ทุกคน 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
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  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 
ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ส่งผลให้การจัดการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 มีคุณภาพ 
 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 
  1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกแห่ง มีการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน 
  2) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกคนรู้และ
เข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติ 
 4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  1สถานศึกษา/บุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
สามารถนำนโยบายในระดับต่างๆ ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพ 
 
5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

1.ประชุมทีม
บริหารสำนักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือ
กำหนดแนวทาง
ในการขับเคลื่อน
นโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติ  

/            นายโกสิน 
สะตะ 

 
น.ส.กรพินธ์ุ 

นามบุญเรือง 

นายบัญชา 
เสนาคณู 

2.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
เพ่ือการ
ขับเคลื่อน
นโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติ 

/            นายโกสิน 
สะตะ 

 
น.ส.กรพินธ์ุ 

นามบุญเรือง 

นายบัญชา 
เสนาคณู 
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3.จัดกิจกรรมนำ
นโยบายสู่การ
ปฏิบัติตาม
นโยบายทีก่ำหนด 

/ / / / / / / / / / / / นายโกสิน 
สะตะ 

 

น.ส.กรพินธ์ุ 
นามบุญเรือง 

นายบัญชา 
เสนาคณู 

 
 
6.  งบประมาณ 
     จำนวน        500,000     บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 
       - เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   จำนวน  500,000  บาท 

7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น 
เขต 4 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติ 

2. เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น 
เขต 4  ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถนำนโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-โดยการตอบแบบสอบถาม 
-โดยรายงานโครงการ 
-โดยการประเมินหน่วยงานตาม
กลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. 
 

 

-แบบสอบถาม 
-แบบรายงาน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สามารถนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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    (ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวกรพินธุ์  นามบุญเรือง) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
    (ลงชื่อ).................................................. ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายโกสิน  สะตะ) 
         ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
    (ลงชื่อ)....................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
                 (นายบัญชา  เสนาคูณ) 
          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
    (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายชาญกฤต   น้ำใจดี) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  สพฐ.ด้านประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายโกสิน สะตะ และ นางอุบล  ชาอุ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนนิการ 1 สิงหาคม –  ตุลาคม  2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
1. หลักการและเหตุผล    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ 
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ 
ได้รับทราบ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
                    1.สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 175 แห่ง ได้รับเอกสารรายงานผลการดำเนินของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
  2.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 245 เขต ได้รับเอกสารรายงานผลการดำเนินของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  และรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
  3.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับเอกสารรายงานผลการดำเนินของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
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  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้ส่งเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาต่อไป 
 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ัวประเทศ และ
สถานศกึษาทุกแห่งในสังกัดได้รับเอกสารรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
 4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีรายงานผลการดำเนินงานในรอบ
ปีที่ผ่านมาใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
   
5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม ปี 2565 
ต.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

1.จัดประชุม         /    
2.สรุปรายงานผล          /   
3.             
 
6.  งบประมาณ 

จำนวน             บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ อ่ืน ๆ 

จัดประชุม/สรุปรายงานผล 10000 4000  6000  

รวม 10000 4000  6000  
 
หมายเหตุ  ให้ระบุรายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจน 
 
 



 345   

 
 

 

 

 

7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 เชิงปริมาณ 
  สพฐ.,สพท.245 และสถานศึกษา
ในสังกัด 175 แห่ง 

  แบบตอบรับ 

 

แบบตอบรับ 

  2. เชิงคุณภาพ 
สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีรายงานผล
การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้รับทราบ 

  

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ และ
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้รับทราบผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป 
 
 
    (ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายโกสิน  สะตะ) 
                                             ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

           (ลงชื่อ)....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายบัญชา  เสนาคูณ) 
          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
    (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายชาญกฤต   น้ำใจดี) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2565 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย  สพฐ. ด้านโอกาส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภัทรพร  สุขสร้อย , นายโกสิน  สะตะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์  2565 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
1. หลักการและเหตุผล    

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 และ 42 ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 21 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีสิทธิจัดการศึกษาตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น โดยให้
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา  
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัด ยื่นเรื่อง
ขอรับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  จะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อม 
จัดประชุม และออกประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนถ่ายโอนสถานศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามแนวทางการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วรายงานผลการ
ดำเนินงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์    

1. เพ่ือประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. เพ่ือดำเนินการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. เพ่ือรายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

4. เพ่ือรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

3. เป้าหมาย 

1. คณะทำงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
2. คณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอถ่ายโอนไปสังกัดองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
3. สถานศึกษาในสังกัด ที่ขอถ่ายโอนไปสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการถ่ายโอนฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 
  1) การประชุมชี้แจงและการลงคะแนนแสดงความสมัครใจและไม่สมัครใจถ่ายโอนฯ 
  2) การประเมินตัวชี้วัด 
 4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  1)  ผลคะแนนแสดงความสมัครใจและไม่สมัครใจถ่ายโอนฯ 
  2)  ผลประเมินตัวชี้วัด 
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5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   
กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุม
คณะกรรมการ
ประเมิน 

  / /         นางภัทรพร 
สุขสร้อย 
นายโกสิน  
สะตะ 

3.ออก
ประเมิน 
ความพร้อมฯ 
(ครั้งที่ 1 
ลงคะแนน 
 

  / /         นางภัทรพร 
สุขสร้อย 
นายโกสิน  
สะตะ 

 
แสดงความ
สมัครใจ/ไม่
สมัครใจ เดือน
ธันวาคม 64) 
(ครั้งที ่2 
ประเมิน
ตัวชี้วัด เดือน
มกราคม 65) 

             

3.สรุปและ
รายงานผล 

  /  /        นางภัทรพร 
สุขสร้อย 
นายโกสิน  
สะตะ 

4.รับ
คณะกรรมการ
ติดตามฯ จาก 
สพฐ. 

    /        นางภัทรพร 
สุขสร้อย 
นายโกสิน  
สะตะ 
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6.  งบประมาณ 
จำนวน   30,000   บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการ
ใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทนฯ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 

1.ค่าเบี้ยเลี้ยง  8,000    
2.ค่าพาหนะ   8,000   
3.ค่าอาหารและอาหารว่าง   8,000   
4.ค่าวัสดุ    3,000  
5.ค่าใช้จ่ายในการสรุปและรายงานผล     3,000 

รวม 30.000     
 
หมายเหตุ  ให้ระบุรายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจน 

7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 เชิงปริมาณ 
 1.1 ผลคะแนน 
 1.2 ผลคะแนนประเมินตัวชี้วัด 

2. เชิงคุณภาพ 
 2.1 แบบประเมินความพร้อม 

 
- การลงคะแนน 
- การประเมินตัวชี้วัด 

 

 
- แบบลงคะแนน 
- แบบประเมินตัวชี้วัด 

 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินความพร้อมได้รับการประเมินความพร้อมฯ               
          2. สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีรายงานผลการดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาฯ     
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(ลงชื่อ)                                                                ผู้เสนอโครงการ 

(นายโกสิน  สะตะ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

(ลงชื่อ)                                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายบัญชา  เสนาคูณ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

 

(ลงชื่อ)                                                                ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ   การจัดทำข้อมูลระบบบริหารบุคคล    
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล   สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธาตรี  ทวะชารี   นางสมคิด  เหล่าพิไล  นางวิชญาวรรณ  ลอกไธสง 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ  เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน พ.ศ. 2565 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  กลยุทธ์ สพป.ขก 4    ข้อที่ 4 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ปรับปรุงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ
ความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วนระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล(HRMS) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานับเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดสู่เป้าหมายที่
กำหนด  ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญในการ
ขับเคลื่อนงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น  
เพ่ือการสร้างทีมในองค์กรให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง 
คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ 
ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข สร้างทีมให้มีพลัง สร้างทีม
ให้ประสบความสำเร็จ (Success team)  จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือดำเนินการจัดทำระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   

       (HRMS) 

2.2 เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการ    

      ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน 
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2.3 เพ่ือจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้สอน เพ่ือนำเสนอ อกศจ. และ 

กศจ.พิจารณาอนุมัติ 

2.4 เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 38 ค (2) แทนตำแหน่งว่าง 

3. เป้าหมาย   
3.1  เชิงปริมาณ 

    1 ) บันทึกเพ่ือดำเนินการจัดทำระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ด้วยระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  (HRMS) 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       จำนวน 1,450  คน 
- บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน              จำนวน      38   คน 
- พนักงานราชการ                                  จำนวน    125  คน 
- ลูกจ้างประจำ                         จำนวน     49   คน 
- ลูกจ้างชั่วคราว                         จำนวน    319  คน 

                                      รวมจำนวน 1,981  คน 

  2) ดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

  3) ดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

  4) ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ และผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสังกัด 

3.2  เชิงคุณภาพ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีแนวทางดำเนินงาน 

ตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์กร 

2. เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บันทึกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ครบถ้วน  สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน 
                               3. พิจารณาย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา, ตำแหน่งครู 
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4. วิธีดำเนินงาน 
4.1  วางแผนการดำเนินงาน (P) 
4.2  เสนอขออนุมัติโครงการ (P) 
4.3  ประชุมคณะทำงาน (D) 
4.4  จัดอบรมสัมมนา (D) 
4.5  ติดตามผลการพัฒนา (C) 
4.6  สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (A) 
 

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

P แต่งตั้งคณะทำงาน - คำสั่งแต่งต้ังแบ่งรับผิดชอบเป็นรายอำเภอ 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ

พิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศกึษา 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดและ

ตรวจสอบข้อมูลประกอบการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

D ความร่วมมือ/การลงมือทำ - บันทึกข้อมูลในระบบ (HRMS) 
- จัดทำข้อมูลพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
- ประชุมเกณฑ์อัตรากำลัง/บริหารอัตรากำลัง

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
- จัดทำข้อมูลรายละเอียดประกอบการย้ายข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
C การรายงานผลการปฏิบัติงาน - แบบสรุปผลการดำเนินงาน 

- บัญชีอนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
- บัญชีจัดสรร/เกลี่ยอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
- บัญชีอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่ง ครู 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

A สรุปรายงาน - แบบรายงานผลสำเร็จร้อยละ 
- จำนวนผู้ได้รับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
- จำนวนที่ได้รับการจัดสรร/เกลี่ย ผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ 
- จำนวนผู้ได้รับย้ายตำแหน่ง ครู 

5.แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

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

กิจกรรมที่ 1 

บันทึกข้อมูลข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

   
 

        นายบัญชา  เสนาคณู 

และคณะ 
 

กิจกรรมที่ 2 

- ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา 
-  ประชุมบริหารอัตรากำลัง 
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
รายละเอียดและตรวจสอบ
ข้อมูลประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งคร ู 

      
 

     นายบัญชา  เสนาคณู 

และคณะ 

 

 

 

 

 

 



 355   

 
 

 

 

 

6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  จำนวน  30,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จำนวน/หน่วย 
รวมงบประมาณ

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 

สพฐ. สพป. หน่วยงานอ่ืน  ๆ

ระบุ 

ค่าอาหารกลางวัน   

จำนวน 151 คน ๆ  ละ 300  บาท 1 มื้อ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

จำนวน 151 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 

วัสดุสำนักงาน 

151x100x1 

 

 

151x30x2 

5,940 

15,000 

 

 

9,060 

5,940 

- 

 

 

- 

- 

15,000 

 

 

9,060 

5,940 

- 

 

 

- 

- 

รวมเงิน 30,000 30,000  30,000 - 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บันทึกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) 

ได้ครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์ตามจำนวนบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 3.2  

(ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสมคิด  เหล่าพิไล) 

    ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   
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(ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางวิชญาวรรณ  ลอกไธสง) 

    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

    (ลงชื่อ)..............................................................ผู้อำนวยการกลุ่ม 

                          (นายธาตรี  ทวะชารี) 

           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

           (ลงชื่อ)....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายบัญชา  เสนาคูณ) 
          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
    (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายชาญกฤต   นำ้ใจดี) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ 

 
การประกวดตราสัญลักษณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 4 

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ ระบุวันเวลาให้ชัดเจน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
1. หลักการและเหตุผล    
  เป็นองค์กรทันสมัย ใส่ใจคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  
ด้วยหัวใจบริการ ทำงานอย่างมีความสุข  เป็นเป้าหมายสูงสุดในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
การจะนำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไปสู่เป้าหมายสูงสุดดังกล่าวได้ จะต้อง
ดำเนินการให้สำนักงาน มีการบริหารจัดการที่ดี มีการกระจายอำนาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนมีการบริหารจัดการและการจัดการการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ 

การดำเนินการดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกคนทุกฝ่าย 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทั้งในสำนักงานเขตและโรงเรียนในสังกัด ตรา
สัญลักษณ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนยร์วมพลังบุคลากรทั้งหมดของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประกอบกับมติที่ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มี
มติให้ดำเนินการจัดทำตราสัญลักษณ์โดยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในสังกัด ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  
แล้วคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเป็นตราสัญลักษณ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
 
2. วัตถุประสงค์    
  เพ่ือจัดทำตราสัญลักษณ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขตื 4 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกแห่ง 3.2  
3.2  เชิงคุณภาพ 

มีตราสัญลักษณ์ประจำเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   
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4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชีวั้ดความสำเร็จ 
 4.1  ผลผลิต (Output) 
   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกโรงมีตรา
สัญลักษณ์ 
 
 4.2  ผลลัพธ์  (Outcome) 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ทุกโรง และ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีตราสัญลักษณ์ประจำเขตพ้ืนที่  
 
5.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

/            นายรเมศ 
นาสินพร้อม 

นายชัชวาล  
อาราษฎร ์

2.จัดทำประกาศ
เรื่องการประกวด
ตราสัญลักษณ์
ประจำเขตพ้ืนที่ 

/            นายรเมศ 
นาสินพร้อม 

นายชัชวาล  
อาราษฎร ์

3.ดำเนินการ
คัดเลือกตรา
สัญลักษณ์ 

 /           นายรเมศ 
นาสินพร้อม 

นายชัชวาล  
อาราษฎร ์

4.ประกาศใช้ตรา
สัญลักษณ์ 

 /           นายรเมศ 
นาสินพร้อม 

นายชัชวาล  
อาราษฎร ์
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6.  งบประมาณ 
จำนวน      10,000.-  บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน
ฯ 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ อ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการประกวดตราสัญลักษณ์
ประจำเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 

10,000 10,000    

รวม 10,000 10,000    
 
หมายเหตุ  ให้ระบุรายละเอียดงบประมาณให้ชัดเจน 

7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น 
เขต 4 ทุกโรง 

2. เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น 
เขต 4 มีตราสัญลักษณ์ประจำเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

-ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีตราสัญลักษณ์
ประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  

-แบบสอบถาม 
-สัมภาษณ์ 

 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  มีตราสัญลักษณ์ประจำเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 
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    (ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายรเมศ  นาสินพร้อม) 
                                          ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 
 
 

                  (ลงชื่อ)....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายบัญชา  เสนาคูณ) 
          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
    (ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายชาญกฤต   น้ำใจดี) 
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ   การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ   นายนันทวัฒน์ อินทะชัย   นายเทิดชัย  ศรีบุญไทย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมายและคดี 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
............................................................ ............................................... ......................... .............................. 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันระบบการศึกษาของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างเขตพื้นที่การศึกษา 
ตาม  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2457 และกฎหมายอื่น ๆ ได้กําหนดสถานภาพทางกฎหมายของ
โรงเรียนหรือ สถานศึกษาให้อยู่ในสถานะเป็นนิติบุคคล ภาระและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการใน
ด้านต่าง ๆ จึงตก เป็นหน้าที ่ของสถานศึกษาและผู้เกี่ ยวข้อง ที ่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที ่กฎหมาย
บัญญัติไว้ และได้มีการ กระจายอํานาจการสั่งบรรจุ และการแต่งตั้งไปยังผู้อํานวยการสถานศึกษา ตลอดจน
การทํานิติกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองและการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมิอาจ
หลีกเลี ่ยงได้ ตลอดจนเรื่องการปฏิบัติหน้าที ่และมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที ่ด้วย ทําให้
สถานศึกษาหรือผู้มีอํานาจในการทําคําสั่ง ทางปกครองหรือเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเตรียมการทําคําสั่งทาง
ปกครองที่ต้องรับผิดชอบในผลของคําสั่งทาง ปกครองนั้น ๆ ส่วนการรับผิดทางละเมิดองเจ้ าหน้าที่รัฐในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที ่ พ.ศ. 2539  บัญญัติไว้ให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐ ต้องรับผิดชอบในการทําละเมิดต่อทาง
ราชการ บุคคลภายนอกหรือเอกชน ถ้าหากการกระทําละเมิดนั้นเป็นการ ละเมิดที่ทําให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควร
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายปกครอง พร้อมด้วยพระราชบัญญัติความ  รับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ และระเบียบเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นอาจเกิดความผิดพลาดเสียหายต่อทางราชการ โครงการ
อบรมเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงเป็นแนวทาง ปฏิบัติส่งเสริม
ให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมายปกครองและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ 
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เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกระทําคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทํา
ทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ และให้สอดคล้องกับหลัก นิติธรรม คุณธรรมและมโนธรรม ทั้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ตระหนัก  และยึดมั่น โดยการพัฒนาเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ด้วยเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4จึงเห็นควรจัดทําโครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
อันจะเป็น การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่ ง
จะส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาของเยาวชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ   

2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามหลัก
กฎหมายปกครอง และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่รัฐ และขยายผลไปสู ่การ
เสริมสร้างพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะส่งผลให้นักเรียน เยาวชนของชาติเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ 

3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา  จํานวน  180  คน  
2.  ผู้อํานวยการกลุ่ม      จํานวน    10  คน 
* (อาจเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายได้)  

3.2 เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานบุคคล ผู้บริหาร 
การศึกษา และผู้อํานวยการกลุ่ม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ไม่ประพฤติผิดวินัย           
มีคุณธรรม และ จริยธรรม สามารถดําเนินการทางวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน  

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 4.1  ผลผลิต (Output) 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม 
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 
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2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม 
ปฏิบัติหน้าที ่ราชการเป็นไปตามหลักกฎหมายปกครอง และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และขยายผลไปสู่การเสริมสร้างพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะส่งผลให้
นักเรียน เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

 

 4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที ่ราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามหลักกฎหมาย  
ปกครอง และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ และขยายผลไปสู่การเสริมสร้างพัฒนา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันจะส่งผลให้นักเรียน เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

5. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน   

กิจกรรม 
ปี 2564 ปี 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ควบคุม/

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

1.จัดทำ/ขออนุมัติ
โครงการ 
2.ประชุมคณะกรรม 
การดำเนินงาน 
3.จัดทำสื่อ 
4.ดำเนินการนิเทศ 
ติดตาม และ ช่วยเหลือ
แนะนำการดำเนินการ
ทางวินัย    
5.  ประเมินผลการ
อบรมสัมมนา 
6.  สรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน 

 
 
 
 

           นายนันทวัฒน ์ 
อินทะชยั 

 

 
6. งบประมาณ    จำนวน  10,000  บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) ประกอบด้วย 
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง

5% 
1. ค่าวิทยากร      

     2.  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 150* 168      
 

 

 
รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ค่าน้ำมัน
เช้ือเพลิง

5% 
     3.  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกนิเทศ  ติดตาม การ
ดำเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด 

10,000     

4. ค่าวัสดุ/สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ   
 

     

รวม 10,000    
 

 

7. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
    ตรวจสอบปัญหาการใช้  กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ก.ค.ศ. 

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการการดำเนินการ

ทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ

หารือ การร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ มายังสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

1. ถาม - ตอบ 
2. สรุปประเมินผลจากแบบ 
สอบถาม 

 

1. สังเกต 
2. แบบสอบถาม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจการดำเนินการทางวินัย  

นำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและหน่วยงาน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ดำเนินการทางวินัยได้ถูกต้อง  

เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเสียหายต่อ
ทางราชการ 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   กระทำความผิดวินัยน้อยลง หรือไม่มีการกระทำความผิดวินัย 
 
 

4.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องทางคดีแพ่ง ทางอาญา และคดีทางปกครองน้อยลง 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอโครงการ       
                                     (นายนันทวัฒน์ อินทะชัย)                                                              
                                                              ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ    
                 (นายบัญชา  เสนาคูณ)  

                                       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
                                                 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                 (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ                  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
แผนงาน                        ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบายที่ 1             ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่       การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรุ่งนภา   อนุศรี นักวิชาการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ  2565 (ตุลาคม  2564   – กันยายน  2565) 
 ...................................................................................................................... ......................................................... 
 
1.หลักการและเหตุผล    

 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน   ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถกูต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียน 
ทีม่ีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความ
แตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา 
               การสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยบูรณาการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือลดความรุ่นแรงและผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   จึงได้การดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกำกับ ดูแล ตลอดจน
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การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง เพ่ือให้การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อม สามารถรับมือกับ              
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง จากภัยยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อาชญากรรมไซเบอร์ การค้ามนุษย์และภัยพิบัติต่าง ๆ  
             2.2 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือ  ที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้และสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน นักเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม 
           2.3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม นิเทศ สถานศึกษา นักเรียนที่มีความประพฤติที่เข้าไป
เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด และมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคนัและนักเรียนที่ออกกลางคันให้กลับมาเข้าเรียนในระบบ
หรือนอกระบบ 
           2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครู และเครือข่ายที่ปฎิบัติงานด้านการป้องและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด  ในสถานศึกษา หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และขับเคลื่อน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
           2.5 เพ่ือสร้างการรับรู้ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและสร้างเครือข่ายครู เครือข่ายนักเรียน เครื่องข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายสถานศึกษา  
            2.6 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ปลอดภัยจาก 
ยาเสพติด 
           2.7 หนว่ยงานมีสถานศึกษาต้นแบบในการขับเคลื่อนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
         1. นักเรยีน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย   ของโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  จำนวน  44 โรงเรียน ได้รับการ 
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมีความพร้อม  สามารถรับมือกับ   ภัยคุกคามทุ
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รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  จากภัยยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน   
อาชญากรรมไซเบอร์ การค้ามนุษย์และภัยพิบัติต่าง  ๆ   ผ่านกิจกรรมท่ีกำหนดโดยการบูรณาการมาตรการ
ป้องกัน  ปราบปราม   บำบัด รักษาร่วมกับนักเรียน ครู บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 44 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด ได้รับ 
การสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
                3. บคุลากร ครู และเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฎิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและสร้างความ
เข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.2 เชิงคุณภาพ   
               3.1.1  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 44 โรงเรียน ได้รับการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม   มีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง จากภัยยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรมไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์และภัยพิบัติต่าง ๆ  
                3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยกระบวนการ วิธีการ และ
เครือ่งมือที่มีคุณภาพ   มีมาตรฐาน  สามารถตรวจสอบได้และสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบ 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน นักเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   มีค่านิยมที่พึงประสงค์                   
มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม 
                 3.1.3นักเรียนที่มีความประพฤติที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน
และนักเรียนที่ออกกลางคันให้กลับมาเข้าเรียนในระบบหรือนอกระบบ 
                 3.1.4บุคลากร ครู และเครือข่ายที่ปฎิบัติงานด้านการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตาม และร่วมรณรงค์เหล้า/บุหรี่ในสถานศึกษาและวันยาเสพติดโลก  
                 3.1.5 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการสนับสนุนการสร้างการรับรู้ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายครู เครือข่ายนักเรียน เครื่องข่ายผู้ปกครอง 
เครือข่ายสถานศึกษา  เพ่ือส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนมคีวามรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม  
             3.1.6 หน่วยงานมีสถานศึกษาต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับเงิน ระดับทองและระดับเพชร ไม่น้อยกว่า 80 % 
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4.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปี 2564 ปี  2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/

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

1.การพัฒนาบุคลากร
และจัดทำข้อมูล
สารสนเทศด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา  

            น.ส.รุ่งนภา 
อนุศรี 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ 

รอง ผอ.สพป.                 
ขก.เขต 4  ที่
กำกับดูแลกลุ่ม
ส่งเสริมฯ 

 

 
กิจกรรม ปี 2564 ปี  2565 ผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุม/

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

2.การตรวจ/ติดตาม คัด
กรอง นักเรียนที่
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
ในสถานศึกษา 

              

3.การรณรงค์เหล้า/
บุหรี่ในสถานศึกษา วัน
ยาเสพติดโลก 

            

4.ค่ายทักษะชีวิต
นักเรียน 100 คน/1 
ค่าย/ 1 เขตพ้ืนที่ 

            

5.กิจกรรมขับเคลื่อน
โครงการสถานศึกษา 
สีขาว 

            

5.  งบประมาณ  จัดสรรจาก สพฐ. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด                
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน  115,000   บาท  
 (ถัวจ่ายทุกรายการ)   ประกอบด้วย 
รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 
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1. การบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรและข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกัน 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวด  รายจ่าย 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.การพัฒนาบุคลากรและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
       1)   ค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการในการบันทึกข้อมูล
สารสนเทศด้านยาเสพติด       ( 5 คน/ 10วัน/ 200 บ. ) 
      2)   การประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติงานป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

  
 
 

10,000 
       - 

  
 
 

10,000 
      - 

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทกุรายการ                   รวม  10,000  10,000 
 
 
 
2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจ นิเทศ ติดตาม 

กิจกรรม/รายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตาม 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวด  รายจ่าย 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตาม  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(120 บ./4 คน /10วัน ) 
-ค่าวัสดุ 

  
4,800 

 

 
 

200 

 
4,800 

200 
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ                   รวม  4,000 200 5,000 

 
3. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เหล้า/บุหรี่ วันยาเสพติดโลก 

กิจกรรม/รายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวด  รายจ่าย 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน  ( 10 คน x 120 บ. X 2 วัน) 
-ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ผู้เขาร่วมกิจกรรม( 100 คนx1มื้อๆละ70บ.) 
-  ค่าวัสดุ 

  
2,400 
7,000 

600 

  
2,400 
7,000 

600 
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ                    รวม  10,000  10,000 
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4. ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายทักษะชีวิตนักเรียน 100 คน / 1 ค่าย / 1 เขตพื้นที่ฯ 

กิจกรรม/รายละเอียด 
ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายทักษะชีวิต 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวด  รายจ่าย 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายทักษะชีวิต 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงค่ายทักษะชีวิตนักเรียน 100 คน/1 ค่าย/ 1 เขตพ้ืนที่ 
  -ค่าอาหารนักเรียน 
   (100 คน/3 วัน 7 คาบ/ 60  บ.) 
  -ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทำงานครู/วิทยากร 
   ( 10 คน/ 3 วัน 7 คาบ /( 70 + 30  บ.) 
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 
   ( 6 ช.ม/3 วัน/600 บ./ 2 คน) 
-ค่าสถานที่ 
-ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

21,600 

 
 
 

42,000 
 

7,000 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,400 

 
 
 

42,000 
 

7,000 
21,000 
5,000 
4,400 

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ                    รวม 21,600 54,000 4,400 80,000 
 
5. ค่าใช้จ่ายในการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบประมาณท่ีใช้ตามหมวด  รายจ่าย 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
-  ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (175 คน x 1 มื้อ ๆละ60 บ) 
  = 10,500 บาท   ขอเบิกเพียง 

  
10,000 

 

  
10,000 

 
หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ                    รวม  10,000  10,000 

 

7.  การประเมินผล   ประเมินผลโดย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา สร้าง

ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเพสติด และ  มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมตามวัย และรู้จักหน้าที่     มีความ

        -สังเกต 
-สอบถาม 
 -สัมภาษณ์ 

        - การสังเกต 

        -แบบสอบถาม 
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รับผิดชอบ  
2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะ

ชีวิต   มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม    ที่เข้มแข็ง  ลด 
ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ในพ้ืนทีล่ดลง  

3. โรงเรียนในสังกัดมีเครือข่ายนักเรียนแกนนำ
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ใน
โรงเรียน  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   8.1 นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิต   มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง                            
          มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง 
  8.2 ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในพ้ืนที่ลดลง  ลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน 
  8.3 โรงเรียนในสังกัดมีเครือข่ายนักเรียนแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียน  บุคลากร                       
        ได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฎิบัติงาน 
 8.4 หนว่ยงานมีสถานศึกษาต้นแบบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ,ระดับ    
       ทองและระดับเพชร  
8.5  หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน 
       และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
 
                                         (ลงชื่อ) .................................................................  ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวรุ่งนภา   อนุศรี) 
                                          ตำแหน่ง     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
              (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ) 
                  ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                         ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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   (ลงชื่อ) ...................................................... .............ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (ดร. วิโรจน์      ค้อไผ่) 
                  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
          (ลงชื่อ)................................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                     (นายชาญกฤต    น้ำใจดี) 
                                     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ : ลูกเสือจิตอาสาทำความดี  ภักดี  เทอดไท้องค์ราชัน   
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
สนองนโยบาย     (สพป.ขอนแก่น เขต 4  ข้อที่ 1 (ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน    

   หลักของชาติ มีทัศนคติ    ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมาก  มุมไธสง 

หน่วยงานที่รับผดิชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ขก.เขต 4 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 

ระยะเวลาดำเนินการ 28  กันยายน  2565  

 
1. หลักการและเหตุผล 

  
        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา

ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10  ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  วันที่พฤหัสบดีที่ 28  
กรกฎาคม  2565เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ได้เห็นความสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน ได้ รับพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย   มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจึงได้
จัดทำโครงการลูกเสือจิตอาสาทำความดี  ภักดี  เทอดไท้องค์ราชัน  เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  มีจิตสาธารณะตามคำปฏิญาณของลูกเสือ  

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10  ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ     
 2.2 เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำ

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  รู้ค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น  

 2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
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3.  เป้าหมาย 

     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี  จำนวน  200 คน  
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระบาทสมเด็จ          
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10  ประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  รู้ค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มี
จิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
4.ผลผลิต  ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1 ผลผลติ 

 ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี  จำนวน  200 คน 
4.2  ผลลัพธ์  
  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ       

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10  ประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์    รู้ค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5. แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ปี 2564                                     ปี 2565  

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

1. ขั้นเตรียมการ 
    เสนอโครงการ/                                  
วางแผนการดำเนินงาน 

            นายมาก มุมไธสง 

2. ขั้นดำเนินการ 
    2.1 แจ้งโรงเรียน 
เพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการ 
    2.2 จัดประชุม
คณะทำงาน 

            นายมาก  มุมไธสง 
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กิจกรรม 
ปี 2564                                     ปี 2565  

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

3. ขัน้ดำเนินการ
กิจกรรม 
    จัดกิจกรรมอบรม
โครงการ  

            นายมาก  มุมไธสง 

4. ขั้นประเมินผล สรุป

และรายงาน ผลการ

ดำเนินงาน 

            นายมาก  มุมไธสง 

 

6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 งบประมาณ   จำนวน 20,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

กิจกรรมที่ 1  

ลูกเสือจิตอาสารักสะอาด 

ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 80 คน คนละ 30 บาท 

1 มื้อ (80X30X1 = 2,400 ) 

ค่าอาหาร 80 คน คนละ 70 บาท 1 มื้อ 

(80X70X1 = 5,6000 ) 

 

 

 

 

  2,400 

 

5,600 

 

 

 

 

2,400 

 

5,600 
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กิจกรรม ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

กิจกรรมที่ 2 

ลูกเสือจิตอาสารักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม      
(ปลูกต้นไม้) 

ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 80 คน คนละ 30 บาท 

1 มื้อ (80X30X1 = 2,400 ) 

 ค่าอาหาร 80 คน คนละ 70 บาท 1 มื้อ 

(80X70X1 =5,600 ) 

  

 

 

2,400 

 

   5,600 

  

 

 

2,400 

 

5,600 

กิจกรรมที่ 3 

 จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา การจราจร 

ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 40 คน คนละ 30 บาท 

1 มื้อ (40X30X1 = 1,200 ) 

ค่าอาหาร 40 คน คนละ 70 บาท 1 มื้อ 

(40X70X1 = 2,800 

 

 

 

 

1,200 

 

2,800 

 

 

 

 

1,200 

 

2,8000 

กิจกรรมที ่4 สรุปรายงานโครงการ     

รวมทั้งสิน้ 4 กิจกรรม  20,00  20,000 

หมายเหตุ      ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ - การเข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 

- บัญชีลงเวลา 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 

เชิงคุณภาพ - ความร่วมมือ/การลงมือทำ - การลงมือทำ 
 

 - การรายงานผลการปฏิบัติงาน - แบบสรุปการดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 - ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมทำกิจกรรมเพ่ือน้อมรำลึกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

   8.2 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์    รู้ค่า

ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น  

 8.3 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100  มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายมาก มุมไธสง) 

       ตำแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราว 
 

    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ) 

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 

   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
              (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ : การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ประจำปีการศึกษา 2565                                                                     

กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /สพป.ขอนแก่น เขต 4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ชื่อ   นางสาวรุ่งนภา    อนุศรี.            โทรศัพท์ : 0942898545. 

                              โทรสาร....................................E-mail : ....................................................................... 

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ :   1 ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565. 

ความสอดคล้องกับ : (   ) ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    

                           (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (  / ) นโยบายและแผนระดับชาติ 

                           (   ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4  

ด้าน :      สนองพระราชดำริ 

เป้าหมาย : .คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประเด็น/ตัวชี้วัด : ..........นักเรียนและสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

แนวทางการพัฒนาที่ : ..พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการวัดผลและ

ประเมิน ผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
1. หลักการและเหตุผล  

       การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506   
ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
โดยที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤตดิีและมี   ความมานะพยายาม
ศึกษาเล่าเรียนจนได้ ผลดี รวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวมกระทรวง 
ศึกษาธิการ  จึงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยเน้นให้มีการพัฒนาทั้งในส่วนของผู้เรียนและ
ภาพรวมของสถานศึกษา ในการนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินโครงการ
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2565  เป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพของนักเรียน และสถานศึกษา
ในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1  นักเรียน และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด

ที่ 9 

          2.2  นักเรียน และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีคุณภาพการศึกษา

และ ผลักดันการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น  

2.3   ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริม

เครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

3.1.1 คัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก , กลาง , ใหญ่ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก , กลาง , ใหญ่ 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก , กลาง , ใหญ่ 

 3.1.2 คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

- ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก , กลาง , ใหญ่ 
     - ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก , กลาง , ใหญ่ 
  - ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก , กลาง , ใหญ ่
     3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
            นักเรียนและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาในด้านคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานในด้านการจัด

การศึกษาท่ีสูงขึ้น ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 2. ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 3. ด้าน

การบริหารและการจัดการ 4. การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5.ความดเีด่นของสถานศึกษา และพัฒนา

ระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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4. วิธีดำเนินงาน (รายละเอียดกิจกรรม) 
 4.1 วางแผนการดำเนินงาน (P) 

 4.2 เสนอขออนุมัติโครงการ (P) 

  4.3 ประชุมคณะทำงาน /จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (D) 

  4.4 ติดตามผลการพัฒนา (C) 

  4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (A) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPIs) 
ตัวบ่งชี้

ความสำเร็จ 
การวัดและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช้ 

P - กำหนดเป้าหมาย /เข้าร่วม
ประชุม/ 
 

- บัญชีลงเวลา 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 

D - ความร่วมมือ/การลงมือทำ 
เสนออนุมัติโครงการ/แต่งตั้ง
กรรมการ/จัดกิจกรรม 

- โครงการ 
- คำสั่ง 

C - การรายงานผลการปฏิบัติงาน - รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 

A - ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
5. แผนการดำเนินงาน  

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหต ุ

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

1 ชี้แจงแนวทางนโยบาย/
หลักเกณฑ์ 
2 เสนอโครงการ 
3การติดตามความพร้อมและ
ประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล 

            น.ส.รุ่งนภา อนุศร ี  
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมาย
เหต ุ

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

พระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจำปีการศึกษา 2564
ระดบัเขตพ้ืนที่ 
4 สรุปผลการดำเนินงาน 
 

              

กิจกรรม ต้องครบองค์ประกอบ PDCA (P ขั้นเตรียมการ, D ขั้นดำเนินการ, C ขั้นประเมินผล, ขั้นสรุปรายงาน)  

 

7. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จาก สพฐ.  จำนวน ....9,000......... บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 

จำนวน/ 

หน่วย 

รวม 

งบประมาณ 

(บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 

สพฐ. สพป. หน่วยงาน
อ่ืน ระบุ 

กิจกรรม .การติดตามความพร้อมและ

ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 

    - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการติดตาม

ความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและ

สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล   พระราชทาน

สถานศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนการ

พัฒนางานคุณภาพการเรียนจัดการเรียน

การสอน ( 5 คน x 120 บาท x 5 วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

9,000   
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รายการ 

จำนวน/ 

หน่วย 

รวม 

งบประมาณ 

(บาท) 

ทีม่าของงบประมาณ 

สพฐ. สพป. หน่วยงาน
อ่ืน ระบุ 

 

    - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินฯ

ประเมินนักเรียน ( 6 คน x 240 บาท x 1 

วัน) 

     -ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินฯ 

ประเมินสถานศึกษา ขนาด เล็ก/กลาง/

ใหญ่ 

    ( 7 คน x 240 บาท x 2 วัน) 

      -ประชุมสรุปผลการประเมินนักเรียน

และสถานศึกษา 

        1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

คณะกรรมการและคณะทำงาน ( 8 คน x 

2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท) 

         2) ค่าอาหารคณะกรรมการและ

คณะทำงาน 

 ( 8 คน x 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท) 

  

1,440 

 

 

3,360 

 

 

 

480 

 

720 

   

รวมทั้งสิ้น   9,000 9,000   

หมายเหตุ      ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 นักเรียน และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  มีคุณภาพการศึกษาและ                       
ผลักดันการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็งมีมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น    ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องยาวนาน  
         
 
                                         (ลงชื่อ) .................................................................  ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวรุ่งนภา   อนุศรี) 
                                          ตำแหน่ง     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 
              (ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ) 
           ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                         ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (ดร. วิโรจน์      ค้อไผ่) 
                  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
          (ลงชื่อ)................................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
                     (นายชาญกฤต    น้ำใจดี) 
                                     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ     โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบตัิงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมเีงื่อนไขในสถานศึกษา   

                สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจำปีการศึกษา  2565 (ระบบ CCT) 
กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / สพป.ขอนแก่น เขต 4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวอัญมณี  แสงจันทร์  

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : มีนาคม  2565  -   กันยายน  2565 

ความสอดคล้องกับ : (   ) ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    

                           (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( / ) นโยบายและแผนระดับชาติ 

                           (   ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4 

ประเด็น/ตัวชี้วัด : สพฐ. ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา      

กลยุทธ์ : ที่ 1 (เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ) 

  

…………………………………………………………………………………………….…………………………..... 
1. หลักการและเหตุผล     

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื นฐานและสำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาค              
ทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้โครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2565   
            การดำเนินงานจัดทำข้อมูลคัดกรองนักเรียนเพื่อให้ได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาภายใต้โครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงเป็นหน้าที่สำคัญของครูผู้ดำเนินงานเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลตามข้ันตอน 
กระบวนการ และปฎิทินการดำเนินงานแนวปฎิบัติงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข  ตลอดจนกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา                               
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
            ฉะนั้น การสนับสนุนให้ผู้ดำเนินงานจัดทำข้อมูลดังกล่าว ให้ได้รับทราบแนวปฎิบัติ  การดำเนินงาน 
ของระบบการตรวจสอบและการคัดกรองข้อมูลนักเรียน  แนวปฎิบัติงานระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน และยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข เพ่ือให้ดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด  ดำเนินงานได้ทันตามปฎิทิน 
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งานของระบบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 จึงตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การส่งเสริมการดำเนินงานสถานศึกษา  

 2. วัตถุประสงค ์          
  1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและ
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของครูผูปฎิบัติงานคัดกรอง 
                     2. สถานศึกษาจัดทำข้อมูลคัดกรองนักเรียนตามระบบคัดกรองได้ทันตามกำหนดการดำเนินงาน
ของระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้ครบ 100 % ทุกโรงเรียนใน
สังกัด 175 โรงเรียน  
                     3. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

3. เป้าหมาย 
              เชิงปริมาณ            
     1. ครู ผู้ปฎิบัติงานคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ จำนวน 175 คน                        
(โรงเรียนละ 1 คน / จำนวน 175 โรงเรียน)  ได้รับพัฒนา ความรู้แนวทางการดำเนินงานของระบบ                   
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลตามขั้นตอน กระบวนการ และปฎิทินการดำเนินงานแนวปฎิบัติงาน
ระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนกระบวนการคัดกรอง 
รับรอง ตรวจสอบข้อมูล การใช้จ่ายเงิน ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ  

             เชิงคุณภาพ 
               1. สถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลคัดกรองนักเรียนตามระบบคัดกรองได้ทันตามกำหนดการ
ดำเนินงานของระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้ครบ 100 % ทุก
โรงเรียนในสังกัด 175 โรงเรียน  
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4.  กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุม 
เชิงปฎิบัติ 
ผู้ปฎิบัติงาน
ระบบคัดกรอง 
นักเรียน
ยากจนและ
ยากจนพิเศษฯ                

 1.จัดทำโครงการฯ  เสนออนุมัติงบประมาณ 
             2.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการฯ ครู ผู้ปฎิบัติงานการ                                 
คัด         คัดกรองนักเรียน  จำนวน  175  คน 
            3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงาน 
            ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
แจ้ง 

  

 มี.ค. 65 - 
ก.ย. 65 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    งบประมาณการดำเนินงาโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของ
สถานศึกษา จาก สพฐ.    รวม    18,000  บาท    (หนึ่งหมื่นแปดพนับาทถ้วน)     (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม/รายละเอียด จำแนกรายจ่าย รวม 

ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

ประชุมเชิงปฎิบัติการครูคัดกรอง  
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 175 คน / 1 มื้อ ๆละ 25 บาท/คน) 
ขอเบิกเพียง 4,000 บาท 
2.ค่าอาหาร ( 175 คน / 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท/คน) 
3.สรุป/รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
4.ค่าวัสด ุ
 

  
  4,000          
  14,000 

 

 
 
 
 

 

4,000 

14,000 

                                                     รวม   18,000  18,000 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 

 1. ครูผู้ปฎิบัติงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน 
 2. สถานศึกษาจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนตาม
ระบบได้ทำตามกำหนดเลาปฎิทินการดำเนินงานการ
คัดกรองของระบบฯ ได้ทันตามกำหนดเวลาครบ 175 
โรงเรียน 
 

   - สังเกต/ตรวจสอบเอกสาร /ผลการดำเนินงานเชิง
ประจักษ์ 
   - สอบถาม 
   - สัมภาษณ์ 

 
7.สถานที่ดำเนินการ 
      ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             8.1 .ครูผู้ปฎิบัติงานคัดกรองนักเรียน ได้รับการ ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบคัดกรอง
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของครูผู
ปฎิบัติงานคัดกรอง 
             8.2 สถานศึกษาจัดทำข้อมูลคัดกรองนักเรียนตามระบบคัดกรองได้ทันตามกำหนดการดำเนินงานของ
ระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้ครบ 100 % ทุกโรงเรียนในสังกัด 
175 โรงเรียน  
    
         (ลงชื่อ)            ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (นางสาวอัญมณี  แสงจันทร์) 

          นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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     (ลงชื่อ)            ผู้เสนอโครงการ 

                (นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ) 

        นักทรพัยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

             ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

     (ลงชื่อ)                ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 

 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 

      (ลงชื่อ)          ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)     

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4
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โครงการ     ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ  2565 

กลุ่มภารกิจ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / สพป.ขอนแก่น เขต 4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวอัญมณี  แสงจันทร์  

ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : เมษายน  2565  -   กันยายน  2565 

ความสอดคล้องกับ : (   ) ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (   ) แผนปฏิรูปประเทศ    

                           (   ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( / ) นโยบายและแผนระดับชาติ 

                           (   ) นโยบายสพป.ขอนแก่น เขต 4  

ด้าน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ประเด็น/ตัวชี้วัด : สพฐ. ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา      

กลยุทธ์ : ที่ 1 (เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักในความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนได้ประสาน               
ความ ร่วมมือกับกรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบาย
ให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ    เพ่ือให้นักเรียน
ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรที่เกีย่วข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อม
ด้วยวิธีการ และเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักการ
ดำเนินการ ซึ่งใน กระบวนการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา            
จะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำผลที่
ได้มาจำแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง แยกเป็นกลุ่ม ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดทำระบบข้อมูลการคัดกรอกนักเรียน ขึ้นมา เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ                
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และเป็นฐานข้อมูลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดการ
ฐานข้อมูลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานแนะแนว งานสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม งานพัฒนาส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด ็กของโรงเรียนให้เป ็นระบบและรวดเร็ว ม ีระบบ                  
การคัดกรองนักเรียน กระบวนการจัดการฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถนำจัดทำระบบสารสนเทศที่สามารถ
นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา  ป้องกัน แก้ไขและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในกระบวนการของระบบการดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ตลอดจนการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธเิด็ก อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

ดังนั้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4  ได้เล็งเห็นความสำคัญการดูแล
นักเรียนช่วยเหลือ นักเรียนในสังกัด จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้ึน 

2. วัตถปุระสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว
งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
การช่วยเหลือ เด็กนักเรียนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบงานใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4   

2. เพ่ือสร้างกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนวงาน
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน  งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กเด็กนักเรียนให้ เกิดขึ้นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

3. เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีระบบการดูแลช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนการ
ต้ังครรภ์ ในวัยเรียน และออกกลางคันได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ 
 
(1) ให้ความรู้และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสร้างภูมิคุ้มกัน                     

ทางสังคม  งานพัฒนา ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และการช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนในสถานศึกษาให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูท ี่ปรึกษาและบุคลากรที่ร ับผิดชอบงาน                       
ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 175 โรงเรียน  
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(2) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 175 โรงเรียน ดำเนินการประเมินตนเอง เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น 
ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระดับอำเภอ/จังหวัด 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามนักเรียนหยุดเรียน นักเรียน
ออกกลางคัน  นั ก เรียนด้อยโอกาส การป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติ ดในสถานศึกษา นัก เรียน                   
ที่ขอรับการช่วยเหลือกรณีพิเศษอย่างเร่งด่วน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน           
ในสังกัดที่ประสบปัญหาทุกด้าน 

3.2 ด้านคุณภาพ 

(1) ผู้บริหารสถานศกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาในสังกัด        
และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4  มีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ  ดำเนินงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสร้าง
ความปลอดภัยทั้งกายและจิตใจ งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
และสามารถส่งเสริม สนับสนุนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดตามศักยภาพได้อย่างทั่วถึง 

(2) สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองและการเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน                    
ที่เข้มแข็ง มีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้
สามารถเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับ และการศกึษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ 

(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4  มีสถานศึกษาต้นแบบด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน มีศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาในสังกัดได้ศึกษา
และนำไปเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

(4) นักเรียนหยุดเรียน นักเรียนออกกลางคัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนที่ประสบปัญหาทุกด้านได้รับ
การ คุ้มครองและช่วยเหลือ ติดตาม ดูแลให้กลับเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถศึกษาศึกษาต่อในสายอาชีพและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย 
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4. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม
หลัก 

ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 เสนอโครงการ/วางแผนการดำเนินงาน 
 
พ.ย. 64 – ม.ค.65 

 

2. ขั้นดำเนินการ/กิจกรรม    
2.1 แจ้งโรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ  ม.ค. –  มี.ค. 65 
2.3 จัดประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน/ศูนย์ฯ  พ.ค. –  ก.ค. 65 
2.4 จัดกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบการดูแลฯ  พ.ค. – ก.ย. 65 
2.5 ติดตาม นักเรียนหยุดเรียน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนด้อยโอกาส 
นักเรีย 

 พ.ค. – ก.ย. 65 
ที่ประสบปัญหาทุกด้านให้กลับเข้าเรียน ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามงาน
ระ 

บ  
การดแูลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และเข้าร่วมประชุม ตามภารกิจ
งา 

  
ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน   
3. ขั้นประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 

 
ก.ย. 65 
 

 

 

5. แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ) 
กิจกรรม  คัดเลือกโรงเรียนดีเด่นด้านระบบการดูแล ระหว่างเดือน พฤษภาคม –สิงหาคม 

2565 สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4 และห้องประชุมโรงเรียนใน
สังกัด 

             6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565                          

จำนวน 36,200  บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่มาของงบประมาณ 
สพฐ. สพป. หน่วยงาน

อ่ืน 1 กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกโรงเรียนดีเด่นด้านระบบการดูแล ฯ     
 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน      
       20 คนๆ ละ 160 บาท 3,200 - 3,200 - 
 - ค่าจ้างจัดทำเอกสารประชุม 20 เล่ม ๆ ละ 30 บาท 600 - 600 - 
 - ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าท่ีพัก 10,500 - 10,500 - 
 - ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (5*4*600) 12,000 - 12,000 - 
 - ค่าจ้างทำโล่รางวัล , เกียรติบัตรพร้อมกรอบ 6,000 - 6,000 - 
 - ค่าวัสดุดำเนินการ 3,000 - 3,000 - 
 - สรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม 3 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 900   - 900 - 
      

 36,200    
  

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
    7.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบ

งานของ สถานศึกษาในสังกัด  ขาดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับและทักษะการปฏิบัติงาน และ
ดำเนินงานการแนะแนว การดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษณะสิทธิเด็กในสถานศึกษา  

    7.1.2 นักเรียนบางคนขาดทักษะชีวิตและมีพฤติกรรมเสี่ยง 
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                          7.2.1 สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 
ระบบการ รายงานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และจัดท าคู่มือปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
เด็กในสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียนและมีความสุขที่จะพัฒนานักเรยีนในทกุ
ด้าน 

              7.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต  ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละ โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มีคู่มือและปฏิบัติงานระบบการดแูลช่วยเหลือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 

 นักเรียน งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
 งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

2 ร้อยละของนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแล ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาตาม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 
 ศักยภาพของตนเองได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 อย่างมีคุณภาพและมีพฤติกรรมที่ดี  

3 ร้อยละของครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 
 เด็กและงานส่งเสริมประพฤตินักเรียนในสังกัดทุกแห่งมีความรู้ความเข้าใจและ  
 ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ        
     9.1  นักเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริม  การดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
อย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหา 

      9.2  โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศ  มีแผนปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มี
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนที่เป็นระบบ   เข้มแข็งและยั้งยืน 
  

             (ลงชื่อ)            ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (นางสาวอัญมณี  แสงจันทร์) 

          นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

     (ลงชื่อ)            ผู้เสนอโครงการ 

                (นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ) 

        นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

             ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

     (ลงชื่อ)                ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 

 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 

      (ลงชื่อ)          ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายชาญกฤต  น้ำใจดี)     

    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  4
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โครงการ     นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
ในโรงเรียนประถมศึกษา 

แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพศึกษา 
สนองนโยบาย   ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายนิรุจ  วรรณมะรักษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ลักษณะโครงการ  - 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ(malnutrition) ของเด็กในประเทศไทย เป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ            

ที่ได้ดำเนินการแก้ไขมาเป็นเวลานานแต่ผลการดำเนินงานยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้ งไว้ในพ.ศ.2535 รัฐบาล 
ได้จัดตั้งกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วงเงิน 6,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน                       
ในโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ำหนัก
ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิง เพ่ือประเมินภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนตามกรมอนามัย ในปีงบประมาณ 
2565 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด 

 2.2 เพ่ือกำกับ ดูแลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลพร้อมกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
ของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
 3.2 ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
อย่างครบถ้วน 
 
 

http://nscr.nesdc.go.th/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/
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4. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับ 

ผิด
ชอบ 

ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

1. แจ้งโรงเรียนในสังกัด 

เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน

โครงการอาหารกลางวันใน

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

✓ 

          นายนิ

รุจ 

วรรณ

มะ

รักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียน 

 ✓           นายนิ

รุจ 

วรรณ

มะ

รักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

3. คณะกรรมการออกนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียน ของ

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณจากกองทุนอาหาร

กลางวันฯ โดยแบ่งการติดตาม

เป็น 2 ครั้ง 

    ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับ 

ผิด
ชอบ 

ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

ครัง้ที่ 1 ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 

ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 

              

4. สรุปผลผลการดำเนินงาน            ✓ นายนิ

รุจ 

วรรณ

มะ

รักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

 
5. งบประมาณ   

จำนวน 41,400 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) ประกอบด้วย 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบ 

ประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 20 คน คนละ 120 บาท 

2 ครั้ง (รวม 10 วัน) 

 24,000    

 



 400   

 
 

 

 

 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบ 

ประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

2. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการประชุมออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โครงการอาหารกลางวันฯ (จำนวน 2 วัน) 

ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 

ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 

   

 

 

3,400 

3,400 

  

3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   6,000   

4. ค่าจัดทำเอกสาร รายงาน และวัสดุอ่ืนๆ    4,600  

รวม 41,400 24,000 12,800 4,600  

 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีการ
ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ได้รับการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับ
ป ระท าน อ าห ารที่ มี คุ ณ ค่ าท า ง โภ ช น าก า ร 
อย่างครบถ้วน  

การนิเทศ ติดตาม 
 
 
 
 

แบบติดตามการดำเนินงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 โรงเรียนได้รับการกระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน 
7.2 นักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะพึงประสงค์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สูงขึ้น 

 
(ลงชื่อ) ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายนิรุจ  วรรณะรักษา) 
              เจ้าพนักงานธุรการ 
 

   (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่   
    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
 

 
(ลงชื่อ) ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (ดร. วิโรจน์  ค้อไผ่) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

     
(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                                                        
          (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ชื่อโครงการ นมัสการพระธาตุขามแก่นเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันวิสาขบูชา  2565 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย   (สพป.ขอนแก่น เขต 4  ข้อที่ 1   (ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน

หลักของชาติ  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวณัฐรดา  นามไธสง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป..ก.เขต 4 

ลักษณะโครงการ     โครงต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ    15  พฤษภาคม  2565  

 

1.  หลักการและเหตุผล 

  ด้วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศมิใช่น้อย  เด็กและเยาวชนได้รับวัฒนธรรมต่างชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและวัฒนธรรม
เหล่านั้นได้ซึมซับเข้าไปในชีวิตเด็กและเยาวชน  ไม่สนใจปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาทีส่ืบทอดกันมา   

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจให้ความรู้  
เสริมสร้างจิตใจให้มีสำนึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความ
อดทน  ความเพียร  มีสติปัญญาและความรอบคอบ  จึงถือโอกาสในวันสำคัญทางศาสนาดังกล่าวเชิญชวนเด็ก  
เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย์  และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ครู  อาจารย์  และประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
อย่างแพร่หลาย  ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป   

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา (วันสำคัญของโลก) 
2. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจคุณธรรม 
3 .เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน  นักศึกษา ครู อาจารย์  และประชาชน                                
   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงออกซึ่งหน้าที่ของพุทธสนิกชนที่ดี 

          4. เพ่ือดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 
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3.  เปา้หมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 

                  เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ในสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต 4  และประชาชนทั่วไป ร่วมนมัสการพระธาตุขามแก่นเนื่องในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา  วันวิสาขบูชา  วัดเจติยภูมิ  จำนวนไม่น้อยกว่า  250 คน  
          3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจคุณธรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงออกซึ่งหน้าที่ของพุทธสนิกชนที่ดี  ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับ
สังคมไทยตลอดไป 

4. ผลผลิต  ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

 4.1 ผลผลิต 

     เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต 4  และประชาชนทั่วไป ร่วมนมัสการพระธาตุขามแก่นเนื่องในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา  วันวิชาขบูชา  วัดเจติยภูมิ  จำนวนไม่น้อยกว่า  250 คน  

4.2  ผลลัพธ์  
       นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจคุณธรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงออกซ่ึงหน้าที่ของพุทธสนิกชนที่ดี ดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับ
สังคมไทยตลอดไป 
 
5. แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม 

ปี 2564                                     ปี 2565  
ผู้รับผิดชอ

บ 

ผู้ควบคุม/          

ผู้กำกับ ต.ค พ.

ย 

ธ.

ค 

ม.

ค 

ก.

พ 

มี.

ค 

เม.ย พ.

ค 

มิ.

ย 

ก.

ค 

ส.

ค 

ก.

ย 

1. ขั้นเตรียมการ 
เสนอโครงการ/                                  
วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            น.ส.ณัฐรดา  

นามไธสง 

น.ส.ศุภิสรา 

  พรหมเทศ 

นายวิโรจน ์

     ค้อไผ่ 
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กิจกรรม 

ปี 2564                                     ปี 2565  
ผู้รับผิดชอ

บ 

ผู้ควบคุม/          

ผู้กำกับ ต.ค พ.

ย 

ธ.

ค 

ม.

ค 

ก.

พ 

มี.

ค 

เม.ย พ.

ค 

มิ.

ย 

ก.

ค 

ส.

ค 

ก.

ย 

2. ขั้นดำเนินการ 
    2.1 แจ้ง
โรงเรียน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
    2.2 จัด
ประชุม
คณะทำงานและ
วิทยากร 

            น.ส.ณัฐรดา  

นามไธสง 

น.ส.ศุภิสรา 

  พรหมเทศ 

นายวิโรจน ์

     ค้อไผ่ 

3. ขั้นดำเนินการ 
 จัดกิจกรรม
อบรมโครงการ  

            น.ส.ณัฐรดา  

นามไธสง 

 

น.ส.ศุภิสรา 

  พรหมเทศ 

นายวิโรจน ์

     ค้อไผ่ 

               

4. ขั้นประเมินผล 

สรุปและรายงาน 

ผลการ

ดำเนินงาน 

            น.ส.ณัฐรดา  

นามไธสง 

น.ส.ศุภิสรา 

  พรหมเทศ 

นายวิโรจน ์

     ค้อไผ่ 
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6. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 งบประมาณ   จำนวน 30,000 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)   โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 

กิจกรรม ค่าตอบแทน /

เงินรางวัล 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

กิจกรรมที่ 1 

พิธีทำบญุตักบาตรพระสงฆ์  พระสงฆ์รับบิณฑบาต          

รับศีลจากพระสงฆ์ 

กิจกรรมที ่2  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ          

ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 90 คน คนละ 30 บาท           

1 มื้อ (90X30X1 = 2,700 )                              

ค่าอาหาร นร. 160 คน คนละ 80 บาท 1 มื้อ 

(160X80X1 =12,800 )                           

ค่าอาหาร  90 คน คนละ 100 บาท 1 มื้อ         

(90X100X1 =9,000 ) 

 

 

 

 

  

 

2,700 

 

12,800 

 9,000 

 

 

 

  

 

 

2,700 

 

12,800 

 9,000 

กิจกรรมที ่3 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

    

กิจกรรมที่ 4 

พิธีเทศน์มหาชาติ  อาราธนาศีล พระสงฆ์แสดงพระ

ธรรมเทศนา 

    

กิจกรรมที ่5                                              
ตอบปัญหาธรรมะ   เล่านิทานธรรมะ 

           

3,500 

              

0 

        

2,000 

                  

5,500 
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กิจกรรม ค่าตอบแทน /

เงินรางวัล 

ใช้สอย วัสดุ รวมทั้งสิ้น 

กิจกรรมที่ 6                                                 

พิธีเวียนเทียนรอบพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ 

    

รวมทั้งสิ้น 6  กิจกรรม  30,000  30,000 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ - การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ - บัญชีลงเวลา 
- หนังสือเชิญประชุม 
- บันทึกการประชุม 

เชิงคุณภาพ - ความร่วมมือ/การลงมือทำ - การลงมือทำ 
 

 - การรายงานผลการปฏิบัติงาน - แบบสรุปการดำเนินงาน 
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 - ประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจคุณธรรม   

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงออกซ่ึงหนา้ที่ของพุทธสนิกชนที่ดี  เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอน 

ของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 
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    ลงชื่อ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวณัฐรดา  นามไธสง) 
          ตำแหน่ง   ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการ 
 

    ลงชื่อ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ) 

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที ่
         ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
    ลงชื่อ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
            ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
 
 
    ลงชื่อ...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
           (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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โครงการ     ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้เด็กเข้าเรียน 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพศึกษา 
สนองนโยบาย   ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประเด็นที่ 13 การพัฒนาการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายนิรุจ  วรรณมะรักษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4 
ลักษณะโครงการ  - 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และแก้ไข

เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ 
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
และมาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับเก้าปี โดยให้เด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จนอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียม มีความเสมอภาค
ให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงได้
จัดทำโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 

2. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement)  
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ฐานะความยากจน เศรษฐกิจในครัวเรือนที่ยากลำบากทำให้ผู้ปกครอง 

บางส่วนมีการอพยพย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพที่อ่ืน ประชากรวัยเรียนต้องอพยพย้ายติดตามผู้ปกครอง อีกท้ังต้อง 
ช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพ ทำให้การติดตามหรือเกณฑ์เด็กเข้าเรียนบางส่วนตกหล่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยังไม่เพียงพอในการดำรงชีพ ซึ่งเป็นสภาพปัญหาสังคมไทยก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มประชากรวัยเรียน
การศึกษา ขัน้พ้ืนฐาน ถึงแม้จะมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถจัดการศึกษาได้ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
ในระดับ หนึ่ง แต่ยังพบว่ามีปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มเด็กวัยดังกล่าวนี้ 

 

http://nscr.nesdc.go.th/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/
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3. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดทำแผนการรับนักเรียนและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 

2565 
 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก อายุ 3 - 6 ปี ในเขตบริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 ได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับก่อนประถมศึกษา  
2.3 เพ่ือเกณฑ์เด็กภาคบังคับในเขตบริการได้รับการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาและเข้าเรียน  
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
2.5 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 
 

4. เป้าหมาย   
4.1 เชิงปริมาณ 

 4.1.1 โรงเรียนในสังกัดจัดทำแผนการรับนักเรียนร้อยละ 100  
 4.1.2 ประชากรเกิด ปี 2562, ปี 2561, ปี 2560 ปี 2559 ในเขตบริการฯ ได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียน ร้อยละ 80  
 4.1.3 ประชากรเกิด ปี 2558 ได้เขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100  
 4.1.4 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100  
 4.1.5 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 100 

4.2 เชิงคุณภาพ 
 4.2.1 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีแผนการรับนักเรียน  
 4.2.2 ร้อยละของประชากรเกิด ปี 2562, ปี 2561, ปี 2560 ปี 2559 ในเขตบริการฯ ได้รับการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา  
 4.2.3 ร้อยละของประชากรเกิด ปี 2558 ได้เขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน  
 4.2.4 ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 4.2.5 ร้อยละนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 เขา้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 

 
5. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ  

5.1 ผลผลิต (Output)  
5.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีแผนการรับนักเรียน  
5.1.2 ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง  

5.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
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5.2.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดำเนินการจัดทำแผนการรับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  
5.2.2 โรงเรียนดำเนินการสำมะโนประชากรได้ร้อยละ 100 

5.3 ผลกระทบ (Impact)  
โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน และดำเนินการรับนักเรียน

อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์รณรงค์การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรมโรงเรียน อย่างจริงจัง พร้อมส่ง
บุตรหลานให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
 
6. กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับ 

ผิด
ชอบ 

ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน 

1. จัดทำแผนการรับนักเรียน 

  

✓ 

          นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

2. แต่งตัง้คณะกรรมการรับ

นักเรียน  

 ✓           นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

3. ประชุมคณะกรรมการรับ

นักเรียน จำนวน 9 คน เพ่ือวาง

แผนการรับนักเรยีนและ

พิจารณาเห็นชอบ นโยบายและ

แนวปฏิบัติการรับนักเรียนปี

การศึกษา 2565 

 ✓           นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับ 

ผิด
ชอบ 

ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

4. ประกาศนโยบายและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 

ปีการศึกษา 2565 

 ✓           นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

5. ประสานความร่วมมือ

โรงเรียนร่วมกับชุมชน

ผู้ปกครอง รณรงค์

ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้ปกครองส่งเด็ก

เข้าเรยีนด้วยสื่อที่หลากหลาย

เช่นประชาสัมพันธ์การรับ

นักเรียน/ประชุมผู้บริหาร 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓     นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

6. จัดหาที่เรียนให้เด็กท่ีตกหล่น

เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และ

เด็กท่ีต้องการได้รับการดูแลเป็น

พิเศษ 

            นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับ 

ผิด
ชอบ 

ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

7. โรงเรียนรายงานผลการรับ

นักเรียน 

     ✓ ✓      นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

8. รายงานผลการรับนักเรียน

ต่อ กศจ./สพฐ. 

      ✓ ✓     นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

กิจกรรมที่ 2 การเกณฑ์เด็ก
เข้าเรียน 

1. แต่งตัง้คณะทำงานรวบรวม 

ข้อมูลประชากรวัยเรียน 

    

 

 

✓ 

 

 

 

✓ 

       นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

2. ประสานขอข้อมูลประชากร

วัยเรียน ทร.14 จากสำนัก

ทะเบียนราษฎร์ เทศบาล/

อำเภอ  

   ✓ ✓        นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ผู้รับ 

ผิด
ชอบ 

ผู้
ควบคุม/
กำกับ 

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

3. ผู้บริหารโรงเรียนและครู 

ผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน 

ดำเนินการสำมะโนประชากรวัย

เรียน โดยลงพ้ืนที่สำรวจจัดเก็บ 

รวบรวมข้อมูล 

     ✓ ✓ ✓     นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

4. สรุปข้อมูล/รายงานผล         ✓ ✓   นายนิรุจ 

วรรณ

มะรักษา 

ดร. 

วิโรจน์  

ค้อไผ่ 

 
   
7. งบประมาณ   

จำนวน 10,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบ 

ประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน 

1. จัดทำแผนการรับนักเรียน 

7,220 

 

    

2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน       
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบ 

ประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

3. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จำนวน 10 คน  

ครั้งที่ 1 วางแผนการรับนักเรียนและพิจารณาเห็นชอบ 

นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 

2565  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คนๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 

- ค่าอาหาร 10 คนๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 

ครั้งที่ 2 สรุปผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คนๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ 

- ค่าอาหาร 10 คนๆ ละ 100 บาท 1 มื้อ 

   

1,600 

 

 

 

1,600 

  

4. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับ

นักเรียน ปีการศึกษา 2565 

     

5. ประสานความร่วมมือโรงเรียนร่วมกับชุมชนผู้ปกครอง 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองส่ง

เด็กเข้าเรียนด้วยสื่อที่หลากหลายเช่นประชาสัมพันธ์การ

รับนักเรียน/ประชุมผู้บริหาร 

  3,000   

6. จัดหาที่เรียนให้เด็กที่ตกหล่นเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 

และเด็กที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

     

7. โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน      
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รายละเอียด/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ 

งบ 

ประมาณ 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

8. รายงานผลการรับนักเรียนต่อ กศจ. และ สพฐ.   1,020   

กิจกรรมที่ 2 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 

1. แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวม ข้อมูลประชากรวัยเรียน 

2,780  

- 

   

2. ประสานขอข้อมูลประชากรวัยเรียน ทร.14 จากสำนัก

ทะเบียนราษฎร์ เทศบาล/อำเภอ 2 วนั 2 คน 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง (120 x 2 x 2)  

-ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 

   

 

480 

1,300 

  

 

3. ผู้บริหารโรงเรียนและครู ผู้รับผิดชอบงานการรับ

นักเรียน ดำเนินการสำมะโนประชากรวัยเรียน โดยลง

พ้ืนที่สำรวจ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 

     

 

 

4. สรุปข้อมูล/รายงานผล   1,000   

รวมงบประมาณ 10,000     
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8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. สพป.ขอนแก่น เขต 4 มีแผนการรับนักเรียน 
และแนวปฏิบัติการรับ นักเรียนปีการศึกษา 2565 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 3 - 6 ปี ในเขตบริการได้รับ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
 3.ร้อยละของเด็กท่ีเกิดปี พ.ศ. 2558 ในเขตบริการ
ที่ได้เข้าเรียนชั้น ป.1  
4.รอ้ยละของนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เรียนต่อชั้น ม.1  
5. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษา ม.4/เทียบเท่า 

การรายงาน 
 

การรายงาน 
 
 

การรายงาน 
 

การรายงาน 
การรายงาน 

แบบรายงาน 
 

แบบรายงาน 
 
 

แบบรายงาน 
 

แบบรายงาน 
แบบรายงาน 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการเข้าเรียนเพ่ิมมากข้ึน  
9.2 นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า  

ร้อยละ 100  
9.3 นักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  

ร้อยละ 100  
 
(ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
          (นายนิรุจ  วรรณมะรักษา) 
              เจ้าพนักงานธุรการ 
 

(ลงชื่อ)               ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวศุภิสรา  พรหมเทศ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่     
   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 

(ลงชื่อ)                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (ดร. วโิรจน์  ค้อไผ่) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

(ลงชื่อ).............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายชาญกฤต  น้ำใจดี) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
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ภาคผนวก ข. 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  2565 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 
 
ผูส้นับสนุนข้อมูล 
 

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย   ทุกกลุ่ม/ทุกหน่วย 
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 ทุกท่าน 
 
คณะทำงาน 
 

1. นายบัญชา  เสนาคูณ รอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต 4 
2. นายโกสิน  สะตะ ผู้อำนวยการกลุม่นโยบายและแผน 
3. นางพรรณิภา  ดอกไม้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการพิเศษ 

4. นางอุบล   ชาอุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ 

5. นางภัทรพร  สุขสร้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ 

6. นางยุวดี  จันทเจริญพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ 

7. นางสาวกรพินธุ์   นามบุญเรือง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  ชำนาญการ 
8. นางสาวธรณ์ธันย์  บุตน ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ 

9.    นายบดินทร์  ชาญชัย ลูกจ้าง (นายช่างประจำ สพป.ขอนแก่น เขต 4) 
 

รวบรวม  เรียบเรยีง  และจัดทำรูปเล่ม 
 

 นางสาวกรพินธุ์  นามบุญเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ 
   

ปก 
 นายบดินทร์  ชาญชัย         ลูกจ้าง (นายช่างประจำ สพป.ขอนแกน่ เขต 4) 
 



 

 

 

 

 


