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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

ความเป็นมา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน          
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาคลอบคุลม 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอรัตนวาปี 
และอ าเภอเฝ้าไร่  มีโรงเรียนในสังกัด 102 โรงเรียน กับ 5  สาขา ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
และจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยองค์คณะบุคคลในรูปแบบองค์รวม มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 “แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2” 
จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 ซึ่ง ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยใช้เทคนิค swot analysis และแนวทาง
การบริหารประเทศของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ "ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน" พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
            

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
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เพ่ือพิจารณาค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสขององค์กร ว่าเป็นอย่างไร และควรพัฒนาไปในทิศทาง
ใด รวมทั้งศึกษากรอบนโยบาย กรอบเป้าหมายของผลผลิตหลักที่ต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของ
หน่วยที่เก่ียวข้อง 

จากกระบวนการวางแผนดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ใช้
หลักการมีส่วนร่วมจากผู้ เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถ บนข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมถูกต้อง             
เป็นปัจจุบันโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ในการก าหนดแนวทางพัฒนาที่
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสุดท้ายคือ คุณภาพ ของการศึกษาอย่างแท้จริงต่อไป 

สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไปของจังหวัดหนองคาย 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองคายมีลักษณะทอดยาวตามล าน้ าโขง จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัด

ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอาณาเขตติดกับกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ
ลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดนที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดยมีพ้ืนที่
ทอดขนานยาวไปตามล าน้ าโขง ความกว้างของพ้ืนที่ทอดขนานไปตามล าน้ าโขงโดยเฉลี่ยประมาณ 20 – 25 
กิโลเมตร ช่วงที่กว้างที่สุดอยู่ที่อ าเภอเฝ้าไร่ และช่วงที่แคบที่สุดอยู่ที่จังหวัดหนองคายมีอ าเภอที่อยู่ติดกับล าน้ า
โขง 6 อ าเภอ คือ อ าเภอสังคม อ าเภอท่าบ่อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอเมือง  อ าเภอโพนพิสัย และอ าเภอ
รัตนวาปี และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว คือ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิค าไซ 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดหนองคาย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
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โดยจังหวัดหนองคายมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 - ทิศเหนือ แม่น้ าโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 - ทิศใต้ อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อ าเภอเพ็ญ อ าเภอสร้างคอม และอ าเภอ

บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
  - ทิศตะวันออก อ าเภอปากคาด และอ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดหนองคายมีอ าเภอที่อยู่ติดกับล าน้ าโขง 6 อ าเภอ คือ อ าเภอสังคม อ าเภอท่าบ่อ 

อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอเมือง อ าเภอโพนพิสัย และอ าเภอรัตนวาปี และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว   
คือ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิค าไซ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นที่ราบสูง แยกได้เป็น 4 บริเวณ คือ 
     - พื้นที่ค่อนข้างราบ ได้แก่ เขตอ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอท่าบ่อ และอ าเภอศรี

เชียงใหม่ ซึ่งใช้ประโยชน์ในการท านา และปลูกพืชบริเวณริมน้ าโขง 
     - พื้นที่เป็นคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอ าเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ท านาและ

ปลูกพืชไร่ พืชสวนและป่าธรรมชาติ 
     - พื้นที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ เช่น ป่าไม้เต็งรัง เบญจพรรณ พบ

ในเขตอ าเภอสังคม 
     - สภาพพื้นที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชัน จากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 200 เมตร เป็นบริเวณ

เทือกเขาต่างๆ ทางทิศตะวันตกในเขตอ าเภอสังคม 
  ลักษณะอากาศจัดอยู่ ในจ าพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธ.ค. -ม.ค.) ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ าสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในช่วง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดใน
เดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิ.ย.-ก.ค.) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลาคม
อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุดรายปีอยู่ที่ 9.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดรายปีอยู่
ที่ 40.60 องศาเซลเซียสเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 26.46 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนทั้งปี อยู่ที่ 1,843.6 มิลลิเมตร      
ต่อปี 
  ด้านการปกครอง การบริหารและประชากร 

โครงสร้างการบริหารราชการระดับจังหวัดหนองคาย มีรูปแบบการปกครองและการบริหาร
ราชการแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ 62 ต าบล 678 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  1. อ าเภอเมืองหนองคาย    2. อ าเภอท่าบ่อ 
  3. อ าเภอโพนพิสัย    4. อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
  5. อ าเภอสังคม     6. อ าเภอสระใคร 
  7. อ าเภอเฝ้าไร่     8. อ าเภอรัตนวาปี 
  9. อ าเภอโพธิ์ตาก 

จังหวัดหนองคายมีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,027.280 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น  
521,886 คน เป็นชาย 259,983 คน หญิง 261,903 คน อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมือง
หนองคาย 150,629 คน รองลงมาได้แก่ อ าเภอโพนพิสัย 98,846 คน และความหนาแน่นของประชากร        
โดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด 124.50 คนต่อตารางกิโลเมตร 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
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ตารางท่ี 1 แสดงจ าแนกประชากร พ้ืนที่ ความหนาแน่น ของแต่ละอ าเภอ ปี 2560 

ล าดับที่ อ าเภอ 
ประชากร   

(พ.ศ. 2560) 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

รหัสไปรษณีย์ 

1 อ าเภอเมืองหนองคาย  150,629 607.5 244.41 43000, *43100 

2 อ าเภอท่าบ่อ  83,072 355.3 233.45 43110 

3 อ าเภอโพนพิสัย  98,846 642.7 152.61 43120 

4 อ าเภอศรีเชียงใหม่  30,901 198.0 154.98 43130 

5 อ าเภอสังคม  25,294 449.7 55.09 43160 

6 อ าเภอสระใคร  26,784 210.9 125.30 43100 

7 อ าเภอเฝ้าไร่  52,251 255.9 203.01 43120 

8 อ าเภอรัตนวาปี  38,768 204.007 189.20 43120 

9 อ าเภอโพธิ์ตาก  15,341 102.5 149.29 43130 

รวม 521,886 3,027.280 124.5 
*43100 ปณ.
หนองสองห้อง 

 
ตารางท่ี 2 แสดงสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร 

สถิติประชากรตามทะเบยีนราษฎรจังหวัดหนองคาย 

ปี (พ.ศ.) ประชากร 

2549 899,580 

2550 902,618 

2551 906,877 

2552 907,250 

2553 912,937 

2554 * 509,870 

2555 512,439 

2556 514,943 

2557 517,260 

2558 519,580 

2559 520,363 

2560 521,886 

* ปี พ.ศ. 2554 ประชากรจังหวัดหนองคายลดลงเนื่องจากการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ                      (ข้อมูล 
ณ 31 ธันวาคม 2560) 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
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ด้านคมนาคมขนส่ง มีเส้นทางดังนี้ 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จากรุงเทพฯถงึหนองคาย เป็นระยะทาง 669 กิโลเมตร  ภายใน
จังหวัดมีทางหลวงแผ่นดิน 
  หมายเลข 211 จากบ้านหนองสองห้องผ่านอ าเภอท่าบ่อ ถึง บ้านหนอง อ าเภอสังคม 
  หมายเลข 212 จากอ าเภอเมืองหนองคายผ่านอ าเภอโพนพิสัย อ าเภอรัตนวาปี 
  มีทางสายรถไฟสายกรุงเทพฯถึงจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 624 กิโลเมตร เฉพาะระยะที่
ผ่านท้องที่จังหวัดหนองคาย ยาว 22 กิโลเมตร 
  จังหวัดหนองคายไม่มีสนามบินพาณิชย์ ดังนั้นการเดินทางโดยเครื่องบิน ต้องเดินทาง        
โดยรถยนต์ไปยังจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 54 กิโลเมตร เพื่อโดยสารเครื่องบินจากสนามบินจังหวัดอุดรธานี 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  การเกษตรประชากรโดยส่วนมากจะประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ท านา ท าสวน  ท าไร่ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพ่ือการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 57.29 ของพ้ืนที่จังหวัด หรือ 2,625,441 ไร่ ซึ่งพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว (นาปี) และยางพารา 

การอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายมีอ าเภอที่อยู่ติดกับล าน้ าโขง 6 อ าเภอ คือ อ าเภอสังคม 
อ าเภอท่าบ่อ อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอเมือง อ าเภอโพนพิสัย และอ าเภอรัตนวาปี และมีอาณาเขตติดต่ อกับ
ประเทศลาว คือ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิค าไซ 

จังหวัดหนองคาย มีแผ่นดินสายน้ าอุดมสมบูรณ์และการเป็นเมืองชายแดน หน้าด่านศึกใน
อดีตจึงมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติให้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทั้งจากดินแดนใกล้เคียงและจากท่ีถูกอพยพกวาดต้อนเข้า
มา สังคมหนองคายในวันนี้จึงหลอมรวมคนหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ มีภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การด ารงชีวิต
แตกต่างกันออกไป มีจ านวน 9 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มลาวอีสาน กลุ่มย้อกลุ่มพวน กลุ่มภูไท กลุ่มกะเลิงกลุ่มโซ่        
กลุ่มส่วย กลุ่มชาวจีน กลุ่มชาวเวียดนาม 

ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี
เหมือนคนไทยทั่วไปในภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นแนวทางการด ารงชีวิตซึ่งท าให้แดนอีสานอยู่
กันด้วยความผาสุก ร่มเย็นตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปีฮีตสิบสอง ดังนี้ เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม เดือนยี่
บุญคูณลาน เดือนสามบุญข้าวจี่ เดือนสี่บุญพระเวส เดือนห้าบุญสรงน้ าหรือบุญตรุษสงกรานต์ เดือนหกบุญบั้ง
ไฟ เดือนเจ็ดบุญช าฮะ เดือนแปดบุญเข้าพรรษา เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบบุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด
บุญออกพรรษา และเดือนสิบสองบุญกฐินอาทิ เช่น 

งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อจัดประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี ที่บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 
ภายในงานจะมีการแสดงและการละเล่น มีการออกร้านจ าหน่ายสินค้าราคาถูก 

ลอยเรือไฟบูชาพญานาคบั้งไฟพญานาคแม้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามล าน้ าโขงมานาน
หลายปีแล้วตามค าร่ าลือของชาวบ้าน แต่เพ่ิงจะได้รับส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของจังหวัด
หนองคายไม่กี่ปีมานี้เอง บั้งไฟพญานาคเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาจากใต้แม่น้ าโขง พุ่งลอยขึ้นสู่อากาศ ประมาณ        
20 - 30 เมตร แล้วก็หายไป ลูกไฟไม่จ ากัดบริเวณที่เกิดและเกิดไม่ค่อยซ้ าที่บริเวณนั้น ขนาดของลูกไฟก็มีหลาย
ขนาด เช่น ขนาดโตเท่าผลส้ม ขนาดกลางเท่าไข่ไก่ ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือ เวลาที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนแต่ต้องมืด
ค่ าแล้ว บางทีเกิดตั้งแต่หัวค่ า ประมาณ 6 โมงเย็น บางปีเริ่มเกิด 2 - 3 ทุ่ม และจะเกิดไปอีกประมาณ 3 - 4 
ชั่วโมง จึงจะค่อยๆ หมดลง จ านวนลูกไฟที่เกิดขึ้นบริเวณหนึ่งๆ มีจ านวนไม่แน่นอน สถานที่เกิดนั้นจะอยู่ใน
ท้องที่อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอรัตนวาปี บั้งไฟพญานาคจะเกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญ เดือน 11 หรือแรม 1 ค่ า เดือน 
11 ของทุกปี และทางจังหวัดได้จัดงานลอยเรือไฟบูชาพญานาค ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขงใกล้ วัดสิริมหากัจ
จายน์ (วัดธาตุ) อ าเภอเมือง โดยจัดเป็นประเพณีทุกปี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C
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ด้านการศึกษา จังหวัดหนองคาย มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยแบ่งเป็นระดับ
ประถมศึกษา ทั้งหมด 2 เขต และมัธยมศึกษา 1 เขต 

แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 1 เขต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา           เขต 
21 ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดหนองคาย 31 แห่ง มีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดหนองคาย 1 แห่ง และรวมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ 

แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 2 เขต 
- เขต 1 - อ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอโพธิ์ตาก อ าเภอสระใคร อ าเภอ

สังคม และอ าเภอท่าบ่อ 
- เขต 2 - อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอเฝ้าไร่ และอ าเภอรัตนวาปี 

สภาพบริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน         
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาคลอบคลุม 3 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอรัตนวาปี      
และอ าเภอเฝ้าไร่ มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 102 โรงเรียน           
กับ 5 สาขา รวม 107 โรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
โดยองค์คณะบุคคลในรูปแบบองค์รวม มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมเป็นการเตรียมความพร้อมใน        
ทุก ๆ ด้าน และมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้แก่เด็กในวัยเรียนตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2545 เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือให้เด็กที่เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโอกาสศึกษาต่อเพ่ิมเติมเป็นการเพ่ิมความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพและ
ศึกษาต่อ 
  4. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กวัยการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา           
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  37            
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
            1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น 
            2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ 
และก ากับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดังกล่าว 
            3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
           4. ก ากับ ดูแลติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5
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            6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษา 
            7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา 
            8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลาย 
            9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
            10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ด้านการศึกษา 
   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
            12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มิได้
ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ข้อมูลพื้นฐาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการแบ่งหน่วยงานภายในเพ่ือให้
การส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ออกเป็น 8 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3. กลุ่มนโยบายและแผน 
  4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
  6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 8 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3 หน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนบุคลากรในสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์

ปฏิบัติ 
งาน 

ช านาญ
งาน 

ปฏิบัติ 
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ 

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

รวมข้าราชการ 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

รว
ม 

ผอ./รอง ผอ. - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 2 
อ านวยการ - - - 1 - 2 - - - 1 - - - 4 4 
บริหารงานบุคคล - 1 - - 2 - 1 2 - 3 - - 3 6 9 
นโยบายและแผน - - - - - 2 1 - - 1 - - 1 3 4 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา - - - 1 - 1 - 3 1 - - - 1 5 6 
นิเทศติดตามฯ - - - - - - - - 5 4 - - 5 4 9 
บริหารงานการเงินฯ - - - - - 1 - - - 1 - - - 2 2 
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

- - - - - 1 - 1 - 1 - - - 3 3 

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 
ตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 

รวม - 1 - 2 2 7 2 6 8 13 - - 12 29 41 
ร้อยละ 2.44 4.88 21.95 19.51 51.22 0.00 100 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนลูกจ้างในสังกัดประจ าปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 

กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์

จ านวนลูกจ้าง 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว รวมลูกจา้ง 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
อ านวยการ 3 - 5 4 8 4 12 
บริหารงานบุคคล - - - 2 - 2 2 
นโยบายและแผน - - - 1 - - 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา - - - - - - - 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - - - 1 - 1 1 
บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 1 - - 5 1 5 6 
พัฒนาครูและบคุลากรฯ - - - - - - - 
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล - - 1 - 1 - 1 
ตรวจสอบภายใน - - - 1 - 1 1 

รวม 4 - 6 14 11 13 24 
ร้อยละ 16 83 100 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557–2561 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2557 – 2561 

2557 2558 2559 2560 2561 
อนุบาล  1 - - - 62 86 
อนุบาล  2 1,626 2,561 1,758 1,729 1,530 
อนุบาล  3 1,675 2,522 1,706 1,821 1,809 

รวมก่อนประถมศึกษา 3,301 5,083 3,464 3,612 3,425 
ประถมศึกษาปีที่  1 1,799 2,781 1,774 1,810 1,933 
ประถมศึกษาปีที่  2 1,951 2,807 1,837 1,789 1,843 
ประถมศึกษาปีที่  3 1,897 3,013 1,849 1,848 1,840 
ประถมศึกษาปีที่  4 2,066 3,007 1,987 1,854 1,846 
ประถมศึกษาปีที่  5 2,039 3,225 1,915 2,002 1,873 
ประถมศึกษาปีที่  6 2,131 3,165 2,061 1,916 2,015 
รวมประถมศึกษา 11,883 17,998 11,423 11,219 11,350 
มัธยมศึกษาปีที่  1 580 834 535 504 504 
มัธยมศึกษาปีที่  2 607 864 514 506 487 
มัธยมศึกษาปีที่  3 539 889 537 467 495 

รวมมัธยมต้น 1,726 2,587 1,586 1,477 1,486 
รวมทั้งสิ้น 

 
 

16,911 25,668 16,473 16,308 16,261 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557-2561 
 

18%

28%

18%

18%

18%

36%

จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2557-2561

ปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนสถานศึกษา และข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
 

อ าเภอ 

จ านวน จ านวน  จ านวน  
รวม

ข้าราชกา
รครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

จ า
นว

น 
สถ

าน
ศึก

ษา
 

ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน 
เช

ี่ยว
ชา

ญ(
คศ

.4)
 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

(ค
ศ.

3)
 

ช า
นา

ญก
าร

(ค
ศ.

2)
 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร(ค

ศ.
1)

 

เช
ี่ยว

ชา
ญ(

คศ
.4)

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

(ค
ศ.

3)
 

ช า
นา

ญก
าร

(ค
ศ.

2)
 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร(ค

ศ.
1)

 

เช
ี่ยว

ชา
ญ(

คศ
.4)

 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

(ค
ศ.

3)
 

ช า
นา

ญก
าร

(ค
ศ.

2)
 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร(ค

ศ.
1)

 

คร
ูผู้ช

่วย
 

โพนพิสัย 60  - 43 3  -  - 3 1  - 2 285 57 59 37 490 

เฝ้าไร ่ 21  - 17 1 1  - 1  -  - 1 133 18 39 23 234 

รัตนวาปี 26 1 18  -  -  -  -  -  -  - 84 29 43 16 190 

รวม 107 1 78 4 1 0 4 1 0 3 502 104 141 76 914 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนสถานศึกษา และข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ปีการศึกษา 2561  

-200

0

200

400

600

800

1000

0 2 4 6 8 10 12 14 16

จ านวนสถานศกึษา และข้อมลูข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

โพนพิสยั เฝ้าไร่ รัตนวาปี รวม
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 2           

บ้านจอมนาง ต าบลจุมพล อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
อ่ืนภายในจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ทิศใต้  ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  1 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี    เขต  3 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  1 
 
 

แผนที่แสดงเขตบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ

ปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ 2561 และได้สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. 3 

ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 

ข้อมูล 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของสังกัดย่อย (เขตพ้ืนที่) ย้อนหลัง  3  ปี  จ าแนกรายด้าน 

ความสามารถ         
ด้านภาษา 

ความสามารถ   
ด้านค านวณ 

ความสามารถ   
ด้านเหตุผล 

รวมความสามารถ 
3 ด้าน 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

จ านวนผู้
เข้าสอบ 

1,739 1,641 1,565 1,739 1,641 1,565 1,739 1,641 1,565 1,739 1,641 1,565 

คะแนน
เฉลี่ยเขต 

42.88 46.82 47.61 36.69 33.24 34.9 44.62 49.19 41.25 41.39 43.08 41.26 

คะแนน
เฉลี่ยสพฐ. 

46.64 50.29 51.94 40.71 37.35 38.38 48.56 52.62 44.98 45.3 46.75 45.1 

คะแนน
เฉลี่ย

ประเทศ 
46.59 51 52.67 40.67 36.99 37.75 48.52 53.38 45.31 45.26 47.13 45.25 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (NT) ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2558-2560 
 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                 
ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มสาระ รายการ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

1 
เฉลี่ย 4  

กลุ่มสาระ 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 

23 22.12 17 16.19 19 18.27 9 8.65 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับ สพฐ. 

11 10.58 14 13.33 13 12.50 4 3.85 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับเขตพื้นท่ี 

12 11.54 15 14.29 24 23.08 36 34.62 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET ต่ ากว่า
ระดับเขตพื้นท่ี 

58 55.77 59 56.19 48 46.15 55 52.88 



หน้า 14 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ กลุ่มสาระ รายการ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

2 ภาษาไทย 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 

28 26.92 29 27.62 28 26.92 24 23.08 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับ สพฐ. 

10 9.62 8 7.62 6 5.77 6 5.77 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับเขตพื้นท่ี 

9 8.65 8 7.62 21 20.19 28 26.92 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET ต่ ากว่า
ระดับเขตพื้นท่ี 

57 54.81 60 57.14 49 47.12 46 44.23 

3 คณิตศาสตร ์

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 

29 27.88 26 24.76 31 29.81 18 17.31 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับ สพฐ. 

14 13.46 6 5.71 6 5.77 6 5.77 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับเขตพื้นท่ี 

11 10.58 20 19.05 17 16.35 22 21.15 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET ต่ ากว่า
ระดับเขตพื้นท่ี 

50 48.08 53 50.48 50 48.08 58 55.77 

4 วิทยาศาสตร ์

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 

39 37.50 26 24.76 32 30.77 20 19.23 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับ สพฐ. 

7 6.73 8 7.62 9 8.65 8 7.69 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับเขตพื้นท่ี 

1 0.96 19 18.10 14 13.46 23 22.12 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET ต่ ากว่า
ระดับเขตพื้นท่ี 

57 54.81 52 49.52 49 47.12 53 50.96 

5 ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 

15 14.42 7 6.67 11 10.58 5 4.81 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ กลุ่มสาระ รายการ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น
(โร

ง)
 

ร้อ
ยล

ะ 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับ สพฐ. 

16 15.38 18 17.14 9 8.65 4 3.85 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET สูงกว่า
ระดับเขตพื้นท่ี 

8 7.69 15 14.29 16 15.38 29 27.88 

โรงเรียนทีม่ีผล 
O-NET ต่ ากว่า
ระดับเขตพื้นท่ี 

65 62.50 65 61.90 68 65.38 66 63.46 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2560 
 

3. ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองประจ าปี (KRS : KPI Report system)  

ปีงบประมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
ค่าคะแนนรายมิติ 

มิติภายนอก มิติภายใน 
2557 3.99131 3.91459 4.20000 
2558 3.50830 2.93471 4.86196 
2559 4.63197 4.52092 5.00000 
2560 4.95788 - - 

ตารางท่ี 9 แสดงผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองประจ าปี เปรียบเทียบปี 2557–2560 
 

4. ผลการด าเนินงานประเมินรายกลยุทธ์ เปรียบเทียบปี 2557-2560  

ปีงบประมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
ค่าคะแนนรายกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 
1 

กลยุทธ์ที่ 
2 

กลยุทธ์ที่ 
3 

กลยุทธ์ที่ 
4 

กลยุทธ์ที่ 
5 

2557 4.00135 3.00000 2.68421 4.55378 5.00000 4.45614 
2558 4.05226 3.42623 4.31674 4.01613 4.83721 - 
2559 4.24654 4.14494 4.72487 4.14286 3.95455 - 
2560 - - - - - - 

ตารางท่ี 10 แสดงผลการด าเนินงานประเมินรายกลยุทธ์ เปรียบเทียบปี 2557-2560 
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2560 ไม่มีการประเมิน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 2 

กรอบและนโยบายการจัดการศึกษา 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับซึ่งประกอบด้วย 

 

1. นโยบายรัฐบาล                                                                                                                   
นโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ตามค าแถลงนโยบาย

ของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 
กันยายน 2557 รัฐบาลจะน าการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 

1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ลดความเหลื่อมล้าและพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

2) ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง บูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน        
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้
มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

3) ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้ และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ทักษะการใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืนการมีคุณธรรมจริยธรรมและความ
เป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 

6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้นรวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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7) ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา    มี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

8) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทยน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก           
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของ          
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การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังใน  
การพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์    
ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม 
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล      
มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ      
และยั่งยืน 

 

2. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
ตามท่ี นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับต าแหน่งอย่างเป็น

ทางการเมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มอบนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตดังนี้ 
นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ ประกาศว่ากระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส

และ Anti-Corruption ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์จะไม่มีใต้โต๊ะ
หลังโต๊ะหลังบ้านตามที่ใดๆ ทั้งสิ้นและยืนยันว่าไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานทั้งสามท่าน  (นายธีระเกียรติ  เจริญ 
เศรษฐศิลป์  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล) ไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใดๆ
ทั้งสิ้นสิ่งที่ส าคัญอีกประการคือ "กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมาเกลียดการโกงหรือเติบโต
ขึ้นมากับความไม่โกงด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศระบบและการสนทนาเพราะการไม่โกงมีวิธีการ
เดียวก็คือให้เกลียดการโกงและจะได้ไม่ท า 

นอกจากนี้จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐ
ศิลป์) จุดเน้นที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการก าหนดประเด็นการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการปราบปรามการทุจริตในแผนการขับเคลื่อนจุดเน้นเชิงนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. วิสัยทัศน์ 
“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาคเป็น

ก าลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 

2. พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. ผลิตพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน 
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและนวัตกรรม 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 



หน้า 19 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้อง        

การของการพัฒนาประเทศ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น 
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ        

ในอนาคต 
4. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่  

และประเทศ 
5. คนไทยมีองค์ความรู้สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์พัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการ

กระจายอ านาจสู่ภูมิภาค 
 

3. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก

ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากรของ
ชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่
ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืนมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรมและ
เป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็น
คนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 โดยได้
ท าการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580) 
ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะ  
5 ปี ด้านการศึกษาไว้ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและ 3) การพัฒนาผลิต
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ภาพแรงงานเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลั งคนและแรงงาน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษาโดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม
และท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่นคุณภาพ
ของคนทุกช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และ
วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งหมายรวมถึง
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารให้มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่นมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมีหลักคิดที่
ถูกต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิด
ขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองโดยได้ก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

2. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง           

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       

ให้มีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
4. เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความรู้มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและ
ปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
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2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นยาทางวิชาการและมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคลคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีภาวะผู้น าทาง
วิชาการมีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ร่วมมือกับชุมชน
ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพก ากับติดตามประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลางปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานโดยกระจายอ านาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาบริหารเชิงบูรณาการมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพก ากับ
ติดตามประเมินผลและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า

ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1. กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที ่1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. บทน า 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงจะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ในเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะที่มีความยากลาบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัย
เรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูงชายแดนชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่งเพ่ือสร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 

2. เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเขตพ้ืนที่พิเศษ

เฉพาะได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่

ในพ้ืนที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูงชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งเพ่ือสร้างความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 
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3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.1.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมและภาษาของ
ท้องถิ่น 

(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 -2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสและ

กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูงชายแดนชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งได้รับการบริการ          
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักใน

โรงเรียนที่มีหอพักนอนหรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบ

อาหารการพัฒนาทักษะชีวิตและการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดีอย่างเหมาะสม 
(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิต

และทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบท 
(4) จ านวนผู้บริหารครูในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขาและที่ดูแลหอพักนอน

ที่มีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่
เหมาะสมกับบริบท 

(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อย
โอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
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(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารชายแดนชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท 
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแล

หอพักนอนตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท 
(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น

ทุรกันดารชายแดนชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งควรทาอย่างไร”   
ผ่านช่องทางจัดเวทีเสวนาการแสดงนิทรรศการการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น การสร้าง 
Website Facebook และ Line เป็นต้น 

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 

(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาท่ี 2 

(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาทักษะ
วิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพและภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
1. บทน า   
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย       

ซึ่งหมาย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง           
เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)  2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่
ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือ การบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ7) น า Digital Technology มาใช้ในการ
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จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง         
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen)  

2. ผู้ เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม   

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่าง           
มีคุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ           
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี ทักษะอาชีพตามความ
ต้องการและความถนัด  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ทั้งในด้านที่มี พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถ 
พิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัว           
ซึ่งจัดท าข้ึนบนพื้นฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน  

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วง
เชื่อมต่อ (Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่ สูงขึ้น 
หรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน 
และสามารถ พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ
ป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

3. ประเด็นกลยุทธ์  
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนา

สมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน
ท า (Career Education)  

     3.1.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของสถานศกึษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              ให้

สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล          เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ ทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่  

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับ ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที 

     3.1.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่
ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุข และเป็นพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้ านวิชาการ มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนการ จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลหรือ แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการ จ าเป็นเฉพาะ
ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ  

3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด   
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก

ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ

บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

และจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตร  จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมอืง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม ที่ก าหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็น
เลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

     3.3.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ด้านผู้เรียน  

1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา ในระดับท่ีสูงขึ้น  



หน้า 26 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  

3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรัก
การอ่าน  

4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ

รู้เรื่อง การอ่าน (Reading Literacy)  
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ

รู้เรื่อง คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการ

รู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)   
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเอง

จากภัย คุกคามรูปแบบใหม่ 
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจาก ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะ

การเรียนรู้ เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ ประเมิน PISA  
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิด

แก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA 
(2) ด้านสถานศึกษา  

1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)  

2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ
ของ STEM ศึกษา  

3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS : Independent Study)  

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้  และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 

สติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก

ห้องเรียนให้ เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่
หลากหลาย  

(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเก่ียวกับการเลี้ยง
ดูเด็ก ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ  

(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็ก
ก่อน ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็น 3 ด้าน 

1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และ 
สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3   

(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน 

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนใน

ลักษณะของ STEM ศึกษา  
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ          

5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS : Independent Study)  
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้

ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น  
1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม   
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา   
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ   
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ์  
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการ

ประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย 
จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น   

(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตาม แนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศกึษานิเทศก์และครูผู้สอน  

(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ 
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing  

(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็น
เลิศ ในแต่ละด้าน  

(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดย
จัดเป็น ห้องเรียนเฉพาะด้าน  
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(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้าง
นวัตกรรม 

3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข  

     3.4.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ 

ประกอบอาชีพ  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ

ต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด  
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  

3.4.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้อิงสมรรถนะ และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ   
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ         

เช่น  ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ 

ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ  
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ   

และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย  
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 

Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย  
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     3.5.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตร

กับ สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ

มาตรฐาน สิ่ งแวดล้อม สั งคม และเศรษฐกิจ เ พ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน ( Environmental Education 
Sustainable Development : EESD)  

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 

3.5.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม

หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลก        

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)   



หน้า 29 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environmental Education Sustainable Development : EESD)  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
     3.6.1 ตัวช้ีวัด  

(1) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาข้ันพื้นฐานของแต่ละระดับ  

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้าน
ทักษะ อาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  

(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี 
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  

      3.6.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ที่ศูนย์

การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ   
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย   
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การ

เรียน เฉพาะความพิการ   
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

ทักษะการด ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริฯ 

(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์  

(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกสื่อบริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเ ป็นพิเศษ ที่ มี
ความสามารถ พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล  

(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
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(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ  

(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  

(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต 
พัฒนาและเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  

(16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผัง
บริเวณ จัดท าแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง   

(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของ สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่ม
สถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริม       
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการจังหวัด  

(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร 
ปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ  

(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
จัดการศึกษา 

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน า Digital Technology มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการและความถนัด สร้างสังคม 
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

     3.7.1 ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ เ พ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน 

Digital Platform  
      3.7.2 แนวทางการด าเนินการ  

(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook 
ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เป็นรายบุคคล  

(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital 
Platform 

นโยบายที ่3 พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. บทน า 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

ตั้งแต่การจูงใจคัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพมีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือนเส้นทางสายอาชีพปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการเป็นมืออาชีพมีทักษะวิชาชีพขั้นสูงโดยปรับบทบาทจาก  “ครูสอน”        
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เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและวัดผลงานจาก
การพัฒนาผู้เรียนโดยตรงนอกจากนี้มีการออกแบบวางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบตั้งแต่การ
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูงเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่งดีมีความรู้
มาเป็นครูมีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครูและมีการวาง
แผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนาอบรมครูและการจัดท า
ฐานข้อมูลก าลังคนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครูประวัติการพัฒนาฝึกอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์วางแผน
ก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง 

2. เป้าประสงค์ 
ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ

เป็นมืออาชีพและมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูในการผลิตและพัฒนา

ครูให้ตรงกับสาขาวิชาและสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี 
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 

21 และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสมและพอเพียงต่อการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาด
แคลนและความต้องการครู 

(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครู
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

(3) ประสานความร่วมมือในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครูระยะ 

20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือติดตามประเมินผลการผลิตครู 

3.2 พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีศักยภาพมีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
(1) ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
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3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง  (Need 

Assessment) ของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบ
วงจร 

(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(3) ประสานกับสถาบันการศึกษาสถาบันคุรุพัฒนาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
จัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 

(4) สนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  

(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  

(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้
มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 

(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่ สอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)  

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
ความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและการสอนแบบคละชั้น 

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลและตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ 
Face-to-Face Training 

(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครูโดยเน้นการประเมิน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลักและประเมินจรรยาบรรณของครูทุกๆ  
5 ปี (ประเมิน 360 องศา) 

3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทท้ังระบบ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหารครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital 

Technology 
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(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน 
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาด
แคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างเป็นต้น 

(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 

นโยบายที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา 

1. บทน า 
การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย          

ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานโดย  1) เน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัด
การศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การส ามะโนประชากรวัยเรียนการรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน
การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคันตลอดจน การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่และการระดมทุน เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่างๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 
เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 
สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรฐาน 
ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านระบบงบประมาณมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยและมาตรฐาน ด้าน 
Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสมเพียงพอและ 4) น า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2. เป้าประสงค์ 
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน

เสมอกันและลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
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(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) สถานศึกษาร่ วมกับองค์ กรปกครองระดับ พ้ืนที่  ภ าค เอกชน                  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่จัดท าส ามะโนประชากร

วัยเรียน (0-6 ปี)  
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ 
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตามตรวจสอบเด็กวัย

เรียนได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวมเชื่อมโยง

ข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทให้มีมาตรฐานตามบริบทของ

พื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพมีมาตรฐานเสมอกัน 
3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกรอบมาตรฐาน
สถานศึกษา 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่
ก าหนด 

3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา โดยพิจารณาจากปัจจัยหรือองค์ประกอบ

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน
ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น 

1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน
อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น 

2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) ด้านการบริหารจัดการ 
4) ด้านงบประมาณ 
5) ด้านความปลอดภัยและ 
6) ด้าน Digital Technology 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่

ก าหนด 
3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ 
3.3.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 
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(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ มียุทธศาสตร์แผนการด าเนินงาน
และแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคลและตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 

3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับและน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์

แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทางานแบบ
มีส่วนร่วม 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่
บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกัน และ
ที่สูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ    
เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษในการติดตาม
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ 
3.4.1 ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 

(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ศึกษาวิเคราะห์วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนและสถานศึกษา

ทั้งด้านความเหมาะสมเพียงพอ 
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา          

เพ่ือลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาหน่วยงานทุกระดับน า  Digital Technology          

มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
3.5.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้

เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น

ห้องเรียน Digital 
(4) ส่ ง เสริมสนับสนุน  Digital Device สาหรับผู้ เ รี ยนทุกระดับอย่าง

เหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(5) ส่ ง เสริมสนับสนุน  Digital Device และพัฒนา  Digital Pedagogy 

ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เ พ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning Information Technology : DLIT)  

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

นโยบายที ่5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1. บทน า 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนา

หน่วยงานในสังกัดให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติระดับที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับติดตามเป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใสเป็นองค์กรที่ปราศจาก การ
ทุจริตคอรัปชั่นปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรมเทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม              
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ดังนี้  1) เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ  4 ด้าน
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ         
เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอและ 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาหน่วยงาน
ทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน า
เทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียนข้อมูลครูข้อมูลสถานศึกษาข้อมูล
งบประมาณและข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัดและสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
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2. เป้าประสงค์ 
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3. ประเด็นกลยุทธ์ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3.1.1 ตัวช้ีวัด 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่าน
เกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 

(2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน  

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment)  
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) ก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่

มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment)  

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

(Area-based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย

เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขต กลุ่ม
โรงเรียนฯลฯ 

(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(5) ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครองชุมชนสังคมและสาธารณชนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
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(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

3.3.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิด

คุณภาพ 
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 

(1) ศึกษาวิ เคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานของ
หน่วยงานบทบาทหน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติและรับการก ากับติดตาม 

(2) ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษา 4 ด้านให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบการกระจายอ านาจ เช่น 

1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  

(3) ศึกษาวิ เคราะห์ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา  (Enterprise 
Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติและหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 

(4) ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบพัฒนา  Digital Technology ใช้ในการจัด
การศึกษาทั้งระบบ (Digital Transformation)  

(5) สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเท่านั้น 

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

(7) สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่
เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 

(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการ
ตรวจสอบติดตาม เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(9) สร้างมาตรฐานและก าหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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(10) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่
หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบ กลุ่มโรงเรียนการสอนแบบคละชั้น 

(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็กพิจารณา
ค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการอื่นๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจาย
อ านาจ 

(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ 

3.4.1 ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนและ

สถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม 
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน

การเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 
3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) ศึกษาวิเคราะห์วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียนและสถานศึกษา
ทั้งด้านความเหมาะสมเพียงพอ 

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาหน่วยงานทุกระดับน า  Digital Technology          

มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี  Big Data                     
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้ เรียนข้อมูลครูข้อมูลสถานศึกษาข้อมูลงบประมาณ                 
และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัดและสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

3.5.1 ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง

แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล

ต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน 

(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาตนเองสุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอด
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ช่วงชีวิตเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ
ประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ 

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงานเพ่ือสนองตอบต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ
ตั้งแต่การคัดสรรบรรจุแต่งตั้งตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่
การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยงวิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1. วิสัยทัศน์   
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม”  

  -“ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
  - “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้รอบคอบระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทน
สติปัญญาแบ่งปันซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพมีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในการด ารงชีวิต 
  - “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุขสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทรมีความสามัคคี
ปรองดอง 

 - “สังคม” หมายถึง สังคมไทยภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 
2. พันธกิจ 

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

3. เป้าหมายหลัก (Extreme Goals) 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

4. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
  2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
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  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
  5. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญศึกษา 
  6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้ 

7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพ อิสระภายใน 1 ปี             
  8. ร้อยละของผลงานวิจัยนวัตกรรมงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
  9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
  10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี 
  11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
  12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15 – 17 ป)ี  
  13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

5. ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล 
  2. ยุทธศาสตร์ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
6.1 ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นสามารถท่องจ า และน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์คิด

สังเคราะห์คิดในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสามัคคีปรองดอง 

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด

วิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา

ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต

สื่อการเรียนการสอนต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
4 . ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง และพลโลกตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ

ตามเกณฑ์มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพสามารถใช้ศักยภาพ ในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิตมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพใน

หลักสูตร ที่คุรุสภาให้การรับรองและผ่านการประเมิน เพ่ือต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับสวัสดิการสวัสดิภาพและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ 

1. วางแผนการผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์อย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 

2. ปรับระบบการผลิต ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอนคละ

ชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
4. สร้างขวัญก าลังใจสร้างแรงจูงใจให้กับ ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี

ประสิทธิภาพ 
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6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน              
ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาลและการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
4. ร้อยละของผลงานวิจัยนวัตกรรมงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่ น าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชน

ท้องถิ่น 
6. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลั งคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 
7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี 
8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา

ถึงปริญญาตร ี
9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ

การพัฒนาเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ 

1 . เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ  ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแพทย์และพยาบาล 

2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคน ด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผู้ เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ และประเภท

การศึกษาได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบทได้รับการยกระดับคุณภาพ ในการ
ให้บริการเด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี 
2. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุ 15-17 ปี 
4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ

ทางการศึกษา 
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนาความรู้ไปใช้ใน

การประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
6. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

กลยุทธ์ 
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้เรียน

ในทุกพ้ืนที่ครอบคลุมถงึคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการพิเศษ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ

สนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ     

มีความหลากหลายและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง

ทรัพยากรและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการ
สอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, 

DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
3. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการที่ทันสมัย

และไม่ซ้ าซ้อนให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ

รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ เรียน
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาน ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส

และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยการกระจาย
อ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาและมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือ
การศึกษาสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีศักยภาพ เพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
2. ร้อยละของผู้เรียนเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพสามารถมีงานทาหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 
6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้น

ด้านคุณธรรมความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลางและในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพ และเพ่ิมคุณภาพชีวิตลดวาม

เหลื่อมล้ าสร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
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6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความพร้อมพัฒนา
เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
  1. วิสัยทัศน์ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
  2. พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสใน
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สามารถ พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ
สังคมคุณธรรม จริยธรรม ที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุข และพอเพียง 

4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเลื่อมล้ าในสังคม ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ
ของก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 
4.0 

   3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศประเทสอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลง 
4. ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการก่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

5. เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา (Target)  
1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  
2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)  
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3. คุณภาพการศึกษา (Quality) 
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
5. ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

6. เป้าหมายสุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Ends) 
1. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ ที่มีอยู่

ในตัวตนของแต่ละบุคคลมีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และอยู่อย่างพอเพียงมีองค์ความรู้ที่
ส าคัญและทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการท างานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการด ารงชีวิตและทักษะความรู้
ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 

2. ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นหลากหลายและสนองตอบความต้องการของผู้เรียนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการศึกษา และการเรียนรู้มีระบบการทดสอบวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  
(Learning Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท างาน เพ่ือยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  
(Knowledge based Economy) ที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ทีป่ระชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากลสามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการ
บริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน  (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 

4. ภาคการศึกษามีทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ ส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานจากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคมผ่านการ
เสียภาษีตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองการบริจาคการระดมทุนและการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษา 

5. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถรวมทั้งเพ่ิมผลิตภาพของทุนมนุษย์ (productivity) ที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 

6. ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดหนองคายเป็นเมืองชายแดนติดกับ สปป.ลาว มีโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจ    

และมีโอกาสขยายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจังหวัดหนองคายได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
จังหวัดไว้ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
  “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ าโขง” 

2. พันธกิจ 
  1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางเกษตรโดยให้มีความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและ
การค้า 
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  2. ส่งเสริมสนับสนุนการน านวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและ
ท่องเที่ยว 
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับการเกษตรและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 

3. เป้าประสงค์ 
  เพ่ิมรายได้จากภาคเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการค้า 
 

4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม 
  1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
  2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 
  3. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
   5. ค่านิยม 
  หนองคายเมืองสะดวก สะอาดปลอดภัยมั่นใจ น่าอยู่ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/เป้าหมายการพัฒนา 
(1) ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการ
บริการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 

(2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
   1. ส่งเสริมการเกษตร 
   2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   3. ส่งเสริมการค้าการลงทุน 

7. กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
บริหารจัดการด้านการตลาด 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการ

บริการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิกส์ติกส์เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการ

ท่องเที่ยวและการบริการ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP และ sme 

   กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวภายในและ
ระหว่างประเทศ 

(3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสร้างความม่ันคงเพื่อสังคมสงบสุข 
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กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามด้านความ
มั่นคง 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

   กลยุทธ์ที่ 4 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

   กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสังคม และกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี 

7. แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2562-2565 จังหวัดหนองคาย 
1. วิสัยทัศน์ 
     “ระบบการศึกษาได้มาตรฐานสร้างทักษะอาชีพสู่สากล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
2. พันธกิจ 

      1. จัดและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลเหมาะสม กับกลุ่มผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภทจัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานสากลเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
      2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ
และภาคเอกชน 
      3. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
      4. พัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
      5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือสร้างก าลังคนให้

สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม ผลิต พัฒนาการจัดการด้านอาชีวศึกษาและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานของภาครัฐและเอกชน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงมี

คุณภาพและเสมอภาค 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพครูคณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
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4. เป้าประสงค์และตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างก าลังคนให้

สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
     เป้าประสงค์ 

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2. พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 

     ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
  2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นมีความเป็นพลเมือง
และพลโลก 
  3. ร้อยละของโรงเรียนมีการประกันคุณภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  5. ร้อยละของโรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมผลิตพัฒนาการจัดการด้านอาชีวศึกษาและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานของภาครัฐและเอกชน 

     เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นพบความถนัดเพ่ือพัฒนาสู่พ้ืนฐานอาชีพ 

     ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมและการแนะแนว 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดตามความถนัด 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค 

     เป้าประสงค์ 
ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอ

ภาค 
     ตัวช้ีวัด 

  1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกพ้ืนที่ 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
  3. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับท่ีด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

     เป้าประสงค์ 
ครูคณาจารย์และบุคลากรทางศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 
     ตัวช้ีวัด 
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  1. ร้อยละของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมิน
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 
  2. ร้อยละของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการ  สวัสดิ
ภาพสิทธิประโยชน์และขวัญก าลังใจ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

     เป้าประสงค์ 
  1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเน้นการท างานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

     ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับพัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมินผลเพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  4. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาจาก
หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน 

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
     เป้าประสงค์ 

หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษา 

     ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา 

3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอน
เพียงพอกับผู้เรียน 
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ส่วนที่ 3 

การวิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา (SWOT Analysis) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพของเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย  การน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูลผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
1. ด้านโครงสร้างและนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

           ประเด็นส าคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S) 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่
และมอบหมายงานบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด าเนินการถ่ายทอด                
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคลได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากการใช้กระบวนการที่หลากหลาย
วิธี และหลากหลายช่องทาง 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีแผนกลยุทธ์มีการก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดโครงสร้าง/นโยบายการ
บริหารงานมีการมอบหมายภารกิจตามโครงสร้างชัดเจน 
           ประเด็นส าคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด าเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่ม และระดับบุคคลไม่ทั่วถึง 

2. ด้านคุณภาพผู้เรียน และการบริการการศึกษา/การบริการการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน 
     ประเด็นส าคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S) 

  1. ประชากรวัยเรียน เข้ารับการศึกษาทั้งในระดับประถม และมัธยมศึกษาตอนต้นในอัตรา          
ที่สูง 
  2. สถานศึกษาทุกแห่งมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการและมีกิจกรรรมการด าเนินงานเพ่ือบรรลุมาตรฐาน 
  3. อัตราไม่จบการศึกษาภาคบังคับภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดของผู้เรียนมีอัตรา
ค่อนข้างต่ า 
  4. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
  5. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ. ในรอบสามทุกโรงเรียน 
  6. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
     ประเด็นส าคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

  1. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
  2. ผู้ เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ 
  3. ผู้เรียนชั้น ป.3   

- อ่านไม่ออก ร้อยละ ...  
- เขียนไม่ได้ ร้อยละ ...  
- คิดค านวณไม่เป็น ร้อยละ... 

  4. ผู้เรียนชั้น ป.6  
- อ่านไม่คล่อง ร้อยละ...  
- เขียนไม่คล่อง ร้อยละ...  
- คิดค านวณไม่คล่อง ร้อยละ... 

  5. สถานศึกษายอดนิยมจัดนักเรียนต่อห้องมาก การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
3. ด้านครูและบุคลากร 
     ประเด็นส าคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S) 

  1. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย         
เขต 2 ทุกระดับมีค่านิยมในการท างาน "มุ่งผลสัมฤทธิ์โปร่งใส ตรวจสอบได้" 
  2. องค์คณะบุคคลที่บริหารในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่และมีความเข้มแข็ง 
  3. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
2 ทุกระดับจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด              มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างาน 
  4. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย         
เขต 2 ทุกระดับสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการบริการ 
เนื่องจากมีการวิเคราะห์ภารงานที่เป็นระบบ 
  5. ชมรมทางวิชาการ/เครือข่ายทางการศึกษามีความเข้มแข็งในการรวมพลังที่จะพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  6. ครูและบุคลากรมีอุดมการณ์ในความเป็นครู พัฒนาตนเอง และพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 
  7. ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

8. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากได้คิดค้นนวัตกรรม 
และระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  9. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ทุกระดับมีวัฒนธรรมในการท างาน "เป็นทีม" เนื่องจากมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
     ประเด็นส าคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสอนไม่ตรงวิชาเอก/ความรู้/ความสามารถ 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร 
  2. ครูและบุคลากรมีทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียนน้อย ท าให้การพัฒนาการเรียนการสอนไม่
มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  3. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอ มีภาระงานอ่ืนมาก ส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  4. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
มีจ านวนไม่เพียงพอตามกรอบอัตราก าลัง 
  5. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาบางส่วนมีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนน้อย 

4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน 
     ประเด็นส าคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S) 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  และสถานศึกษาได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้งบประมาณ/ทรัพยากรการบริหาร
เพียงพอ 
  2. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความคล่องตัวในการปฏิบัติ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
  3. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการวางแผนบริหาร
งบประมาณท่ีชัดเจน 
  4. สถานศึกษาบริหารงบเงินอุดหนุนรายหัวตามเกณฑ์แนวทางและวัตถุประสงค์การจัดสรร 
และการใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่า 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบบริหารด้าน
งบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากบริหารจัดการเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 
  6. สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามความต้องการของเขตพ้ืนที่/
สถานศึกษา ท าให้สามารถพัฒนาและด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างเต็มที่ 

     ประเด็นส าคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  สถานศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงินการพัสดุ ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 

5. ด้านวัสดุครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ 
     ประเด็นส าคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีอาคารสถานที่เพียงพอ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการบริการ น่าดู น่าอยู่ น่าท างาน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 

3. การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2      มี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สืบเนื่องจากมีการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่ดี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
     ประเด็นส าคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย        
การจัดการเรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

2. การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษายังไม่เพียงพอ บรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ยังไม่

มีประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่า สืบเนื่องจากขาดการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ท่ีดี 
6. ด้านการบริหารจัดการของ สพท.และสถานศึกษา 
     ประเด็นส าคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S) 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการติดต่อสื่อสาร/ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการบริหารจัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษามีการน า ICT 
มาในการบริหารและการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 /สถานศึกษาบริหารจัดการใน
รูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 น าระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่าจริงจัง มีแผนการติดตามตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการพัฒนาบุคลากร
สอดคล้องกับความต้องการของครูและบุคลากร และสถานศึกษา เนื่องจากมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้น
และระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและยึดหลักการมีส่วนร่วม 
  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการติดตามประเมินผล
ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารและมีข้อมูลส าหรับการวางแผน เนื่องจากมีการก าหนดรูปแบบการก ากับ
ติดตามและประเมินผลเป็นระบบสอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 /สถานศึกษาบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก 
  9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพและการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้การเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

     ประเด็นส าคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการวางแผนการปฏิบัติตาม
แผนและการติดตามประเมินผลแผนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
           โอกาส (Opportunities : O)  

1. จังหวัดยังคงเป็นจังหวัดที่สามารถอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรม ของ
ชาติได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในอัตตลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรม 
และรักษาสืบทอดวิธีชีวิตที่ดีงามให้คงอยู่ได้สืบไป 



หน้า 56 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  2. จังหวัด/อ าเภอ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ท าให้สังคม/ชุมชนเกิดภูมิ
ปัญญาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ สามารถน าไปสอดแทรกในหลักสูตรสร้างคน
ให้เป็นคนดี รักบ้านเกิดและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
  4. สถาบันทางสังคมมีเครือข่ายและองค์กรต่างๆ สนับสนุนการศึกษา 

     อุปสรรค (Threats : T) 
  1. ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ การถ่ายทอดวัฒนธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนเกิดค่านิยม
ใหม่ ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ท างานไม่เป็น ไม่เคารพกฎระเบียบ 
  2. ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้มีการสมัครเข้าเรียน
ในโรงเรียนยอดนิยมมากกว่าความสามารถรับนักเรียน 
  3. ประชากรกลุ่มอายุการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดจ านวนลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา 
  4. ผู้ปกครองและชุมชนมีค่านิยมเลียนแบบ วัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน 
  5. ประชาชนในจังหวัด/อ าเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ส่งผลต่อความพร้อมในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

2. ด้านเทคโนโลยี 
     โอกาส (Opportunities : O) 

  1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาสามาถน ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 
  2. การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสังคม/ชุมชนส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองมากข้ึน 
  3. โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งผลต่อการสื่อสารและการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

     อุปสรรค (Threats : T) 
  1. สื่อเทคโนโลยีไม่สร้างสรรค์ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีขาดการแยกแยะ ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์             
  2. การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้านเกมส์) ของสังคม/
ชุมชน ส่งผลต่อพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
     โอกาส (Opportunities : O) 

      น้ ามันราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนจัดท า
โครงงาน/กิจกรรมประหยัดพลังงาน/กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 
          อุปสรรค (Threats : T) 
  1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท าให้อัตราว่างงานเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีรายได้น้อย ส่งผลต่อการ
สนับสนุนการศึกษา 
  2. ราคาน้ ามันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ราคาสินค้า และค่าครองชีพของ
ผู้ปกครองสูงขึ้น มีผลต่อการสนับสนุนและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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  3. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัด/อ าเภอ มีแนวโน้มต่ าลง ส่งผลต่อการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย 
     โอกาส (Opportunities : O) 

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ท าให้สถานศึกษามีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  2. การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ส่งผลให้โรงเรียนยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

     อุปสรรค (Threats : T) 
  1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายทางการศึกษาท าให้การบริหารจัดการและการจัด
การศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
  2. ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้นโยบายเปลี่ยนบ่อย การท างานไม่ต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  3. สพฐ. ก าหนดนโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งกับชุมชน 
ผู้ปกครองไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงในการรวมโรงเรียน 
  4. สพฐ. ก าหนดโครงการ/กิจกรรม การด าเนินงานพัฒนาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/
สถานศึกษา ไม่สามารถด าเนินงานตอบสนองความต้องการ ความจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/
สถานศึกษาได ้
  5. นโยบายกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษายังไม่ด าเนินการอย่างจริงจัง 
ส่งผลต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
  6. นโยบายปฏิรูปการศึกษายังไม่ด าเนินการอย่างจริงจัง ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  7. รัฐบาลจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวที่เท่ากัน ส่งผลให้มีปัจจัยสนับสนุนผู้เรียนด้อยโอกาสไม่
เพียงพอ 
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บทที่  4 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากผลการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
      “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นองค์กรชั้นน าที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่การจัดการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21” 
2. พันธกิจ (Mission) 
     1. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
     2. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
     3. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
     4. น าศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการทุกระดับ 
     5. พัฒนาระบบการจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     6. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพทันเวลาและทันสมัย 
     7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นมืออาชีพ  
     8. ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
     9. ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างพึงพอใจ 
3. ค่านิยม  (Corporate Values)   

ค่านิยมการท างานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 คือ “NAGA 
MODEL” คนส าราญ งานส าเร็จ 

N : Network  =  การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
A : A Citvities  =  การท างานด้วยความกระตือรือร้น มีแรงบันดาลใจ อย่างมือ

อาชีพ       
     G : Good Governace =  การมีวินัยของข้าราชการ 5 ประการ สะอาด มีระเบียบ นุ่มนวล 
ตรงเวลา มีสมาธิ  
    A : Asessment =  การประเมินผล 
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แผนภูมิที่ 6 กรอบแนวคิด : ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  
4. เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
     1. ผู้ เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีคุณธรรม               
และจริยธรรม 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
     3. ชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพและการบริการที่
ประทับใจ 
5. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ  สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
       1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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       1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
       2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
       2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม 
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

ตัวชีวัด 
          1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
          2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
          3. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร      
การวัด และประเมินผลที่เหมาะสม 
         1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน า
หลักสูตร ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็นและ
ความ ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
       1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ             
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษา อาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา 
       1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
       2.1 พัฒนาผู้เรียน ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  
ให้มีความพร้อม เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น     
       2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย  
       2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

     2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
       2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       2.6 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
       2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น 
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       2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม   
       2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
         3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ  PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
         3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
         3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ  เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด
และการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
          4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
          4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
โดยเน้น ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัด 
          1. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
          2. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ        
เพ่ือการเพ่ือสาร 
          3. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
          4. ร้อยละของนักเรียนแต่ละดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ก าหนด 
       5. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เขต 2 ก าหนด 
       6. ร้อยละของผู้เรียนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละเขตพ้ืนที่        
           7. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 5 เปรียบเทียบจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
       8. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ               

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
          1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement  Based 
on Mission and Functional Areas as Majors) 

     1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC ) 
          1.3  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 
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2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
         2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
         2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

ตัวช้ีวัด 
          1. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
          2. ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

            1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
            1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
            2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส
ที่ไม่อยู่ ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
เป็นต้น 
            2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) 

ตัวช้ีวัด 
          1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 

     2. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
          1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม  มีคุณธรรม จริยธรรม          
และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
          1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
     1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน

ความส าคัญของ การด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
            1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
       1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึง
ได ้
       1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  เช่น 
โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม , 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬาโรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  
            1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
       1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์      

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
       2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  (Area-base 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
       2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและภาค                       

     2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
       2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
              3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
              3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัด 
       1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง   
       2. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดังนี้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ก าหนด 6 จุดเน้น การด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้           

 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
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 5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
 6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
จุดเน้นข้อที่ 1 จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

  1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  
       1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  

 1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education   
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  

      2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  

      2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน  

      2.3 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว
และ ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต  

      2.4 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและ
ทักษะ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงวัย     

      2.5 ผู้ เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล    

 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมี
จิตส านึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด    
        3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  

      3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
      3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน                                        

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

เป็นรายบุคคล ได้แก่  
      4.1 ผู้พิการ         

4.2 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
4.3 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน  

      4.4 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  
จุดเน้นข้อที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของ
บุคคลและสถานศึกษา                                 

        1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ ใช้ทักษะ
กระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

     1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่ทันสมัย  
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        1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน   

      1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

        1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน     
        1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ  

และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

  
         3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์  
         4. องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

จุดเน้นข้อที่ 3 จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
  1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
  2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเน้นข้อที่ 4 จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
  1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 
  2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3   
  3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน    

จุดเน้นข้อที่ 5 จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
  1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
  2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน  ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                  
  3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
  4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

จุดเน้นข้อที่ 6 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
  1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่ายและ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
           1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
          1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
          1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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          1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล
(Educational Maps)  
          1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
          1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานของ
สถานศึกษา  
          1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา  
          1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มี ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
          1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ           
        1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์  
          1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
          1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล    

2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
          2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
          2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา   
          2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 

นโยบายการบริหารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดังนี้ 
 1. การบริหารงานประจ าทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างของส านักง านเขตพ้ืนที่การศึกษายึด               
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้ข้อมูลหลักฐานสารสนเทศ ที่เป็นระบบและถูกต้องในการ
ตัดสินใจ ภายใต้การมี ส่วนร่วมของคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 2. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากร ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพ่ือการให้บริการ
อ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน บุคลาทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ
ให้เกิดความประทับใจ 

นโยบายการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 ดังนี้ 
 1. พัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
วิชาชีพ และ ICT 
 2. พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  เน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อการมีงานท า 
 3. พัฒนานักเรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอ่ืนๆของกลุ่มอาเซียน 
 4. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยึดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้นวัตกรรม ID–Plan 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดังนี้ 
 1. ความเชื่อมโยงกับระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่                   
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งจะต้องท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ จุดเน้นและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2. แนวทางการตรวจ ติดตาม ประ เมินผล  เ พื่อ ให้สู ่ก า รปฏิบัต ิอย่า ง เป็น รูปธรรม ตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่
ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นและนโยบาย เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแก้ไข เป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
   2.2 การประเมินผลระยะครึ่งปี เป็นการประเมินผลในช่วงกลางปี เพ่ือทบทวนความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้มีความ
เหมาะสม 
  2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดงบประมาณ เป็นการประมวลผลแผนปฏิบัติการประจ าปี  
เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

3. การจัดท ารายงานประจ าปีของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จะต้องจัดท า
รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของตนเอง เพื่อเปิดเผยและแสดงให้ เห็นถึง สารสนเทศ
เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2562  
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ส่วนที่ 5 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ก าหนด ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัด ความส าเร็จโครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์             
โดยจ าแนกการใช้จ่าย ดังนี้ 

1. งบพ้ืนฐาน (บริหารจัดการ สพป.หนองคาย เขต 2)/งบตามภารกิจกลุ่ม จ านวน 4,023,400 บาท 
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                   จ านวน 2,847,120 บาท 
งบด าเนินงาน เพ่ือบริหารจัดการส านักงานและพัฒนาคุณภาพตามบริบท ของ สพป.หนองคาย เขต 2 

แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบบริหารส านักงาน) ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ  

2562 
หมายเหตุ 

ก ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ    
1 ค่าท าการนอกเวลา 80,000   
2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ สพป./กตปน. -   
3 ค่ารับรองการประชุมราชการ 376,600   
4 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 500,000   
5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000   
6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ -   
7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง -   
8 ค่าวัสดุส านักงาน 400,000   
9 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 400,000   
10 ค่าจ้างเหมาบริการ  793,800   
11 ค่าจัดการขยะ 3,600  
12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 500,000   
  รวม ก 2,777,400   
ข ค่าสาธารณูปโภค     
1 ค่าไฟฟ้า  1,000,000    
2 ค่าน้ าประปา  150,000    
3 ค่าโทรศัพท์  36,000    
4 ค่าไปรษณีย์  60,000    
  รวม ข 1,246,000    
  รวม ก + ข 4,023,400    
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ล าดับที่ รายการ 
งบประมาณ  

2562 
หมายเหตุ 

ค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม  2,847,120    

 พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
2 ค่าใช้จ่ายตามความตองการและความจ าเป็น          500,000    

  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
  รวม  ค        3,347,120    
  รวม ก + ข + ค        7,370,520   

 
หมายเหตุ : ขออนุมัติจัดสรรและเบิกจ่ายถัวจ่ายทุกรายการตามที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. 
 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  2,847,120  บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    

1 
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

600,000 นางจุฬาภรณ์ จันชาร ี

2 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวม 363,200 
1.นายปรีชา หลักค าพันธ ์
2.นางสาวนิยากร ศรมีังคละ 

3 
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรยีน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

551,190 
1.นายนพดล เสนาอาจ 
2.นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค ์

4 การด าเนินกิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 197,000 
1.นายนพดล เสนาอาจ 
2.นางวิมลวรรณ ชัยโสม 

5 
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

52,400 
1.นายนพดล เสนาอาจ 
2.นางเตือนใจ บุญบุตร 

6 
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าของนักเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

200,000 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

7 
การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สู่ความยั่งยืน
ในสถานศึกษา 

365,000 
1.นายนพดล เสนาอาจ 
2.นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค ์

8 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

349,500 
1.นายนพดล เสนาอาจ 
2.นางดาวใจ นันทจันทร์ 

9 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อส่งเสรมิ พัฒนา สุขภาพ
อนามัยนักเรยีน 

82,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

  รวม 2,760,290 ( 9 โครงการ ) 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1 นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 210,000 นางจุฬาภรณ์ จันชาร ี

2 บ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 2562 184,000 นางสาวนิยากร ศรีมังคละ 

3 พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร ์ 93,000 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 1,000,000 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

6 ขับเคลื่อนสภานักเรียนสูค่วามเป็นเลิศ 128,500 1.นายนพดล เสนาอาจ 

     2.นางดาวใจ นันทจันทร์ 

6 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและการเรยีนรู้ให้แก่นักเรียน 300,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

  รวม 1,915,500 ( 6 โครงการ ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ภายใต้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.
2560 

76,000 นางกนกรัตน ์บุญผ่องศร ี

2 
งานมหกรรมความสามารถศิลปหตัถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
นักเรียน 

225,000 นางร าเพย ทินกระโทก 

3 พัฒนาครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา 100,000 นางร าเพย ทินกระโทก 

4 โครงการรักษ์ภาษาไทย 100,000 นางร าเพย ทินกระโทก 

5 จัดจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา 765,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

6 
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

400,000 
1.นางสาวนิตยา ตาตินิจ 
2.นางอิชยา สิงห์ค า 

7 
การพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

33,800 
1.นางสาวนิตยา ตาตินิจ 
2.นางอิชยา สิงห์ค า 

8 

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
2 ความเป็นเลิศ  
 

489,600 
1.นางสาวนิตยา ตาตินิจ 
2.นางอิชยา สิงห์ค า 

9 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัด
การศึกษา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการน าองค์กรไปสู่
การจัดการศึกษาที่มีคณุภาพ อย่างมืออาชีพ ของบุคลากร 

316,600 
1.นางสาวนิตยา ตาตินิจ 
2.นางอิชยา สิงห์ค า 

10 
อบรมสมัมนากฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

100,000 ดร.รัชนิดา ไสยรส 

  รวม 2,606,000 ( 10 โครงการ ) 



หน้า 71 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   - ไมม่ี -    
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

1 

พัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพและภาวะผู้น าผู้อ านวยการโรงเรยีนใน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรออร์แกนิค คือ ข้าว มัน
ส าปะหลังโกโก ้มะนาวแคลิฟอเนยีและผักไอโอดีน สรา้งศูนย์การ
เรียนรูสู้่ประชาชน 

50,000 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

  รวม 50,000 ( 1 โครงการ ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1 
การประชุมผู้บรหิารสถานศึกษาและการประชุมบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 

578,800 กลุ่มอ านวยการ 

2 

การติดตามและประเมินผลการบรหิารและจัดการของส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

114,400 กลุ่มอ านวยการ 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 200,000 กลุ่มอ านวยการ 

4 
พัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมและครภุณัฑ์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

500,000 กลุ่มอ านวยการ 

* 5 
การบริหารจัดการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ที่มีประสิทธิภาพ 

4,023,400 
1.นายอ านวย  ทิพย์ก าจร 
2.นางกนกรัตน์ บุญผ่องศร ี
3.ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

6 
การพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

300,160 นายสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์ 

7 

การพัฒนาทักษะกระบวนการวัดและประเมินของผู้บริหารและ
ครูผูส้อนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 โดยการขับเคลือ่นกระบวนการ "ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ" (PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

66,000 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

8 
การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านการเป็นพี่เลี้ยง 
(Mentoring) และการชี้แนะสอนงาน (Coaching) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา 

98,560 นางอรอุมา บวรศักดิ ์

9 
พัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

534,200 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

10 
สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเทส
ซอรี่ในบริบทของหนองคาย เขต 2 

165,000 นางสาวนิยากร ศรีมังคละ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11 
"ขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สู่เป้าหมาย
ความส าเร็จ" 

150,000 นางพัฒน์นรี  ผาทอง 

12 
การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ีและแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

50,000 นางสาววิระญา  ไชยเคน 

13 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 20,000 จ่าเอกพชร รักษ์มณ ี

14 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัสรรงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

50,000 จ่าเอกพชร รักษ์มณ ี

15 
ตรวจสอบการด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด สพป.
หนองคาย เขต 2 จ านวน 35 แห่ง 

20,000 นางสาวฉวี ราชบุร ี

  รวม 6,870,520 ( 15 โครงการ ) 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
14,202,31

0 
( 41 โครงการ ) 
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ส่วนที่ 6 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน      
เพ่ือให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามแผนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สามารถใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความตระหนัก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ เกิดความตระหนักและเห็นความ 
ส าคัญของการจัดท าแผน โดยกระบวนการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และการประชุมชี้แจง  

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดท าแผนฯ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนบุคลากรที่
รับผิดชอบในการจัดท าแผนฯทุกระดับให้มีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน และการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดท าเอกสารเผยแพร่และจัดประชุมสัมมนาการจัดท า
แผนแก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  

3. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา องค์คณะบุคคลผู้แทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิด
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วม 
  4. การน าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักงานเขต คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ศึกษาธิการจังหวัด ได้พิจารณาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแผน 
  5. การสร้างความเข้าใจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงาน 
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ 

6. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษาตลอดจนมีผู้แทนจากภาค
ส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

7. การระดมทรัพยากร เพ่ือให้ด าเนินการตามแผน โดยพ่ึงพางบประมาณทั้งจากภาคราชการ           
และภาคเอกชน โดยการจัดท าค าของบประมาณการขอรับบริจาค รวมทั้งการจัดผ้าป่าการศึกษา 
  8. การนิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินการตามแผน โดยตั้งคณะนิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการ
จากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและให้ค าแนะน าการด าเนินการตลอดจนเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ 
  9. การก าหนดมาตรการในการรายงานผลการด าเนินการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนมีความต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับนโยบายทิศทางตลอดจนสถานการณ์ บริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนสร้างความก้าวหน้า
ในการด าเนินการ จึงก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
  10 การจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 เพ่ือสรุปผลการด าเนินการทั้งหมดทั้งสิ้นที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนในปีต่อๆ ไป 
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ที่ แนวปฏิบัติ ระยะเวลา 
1 สพป.หนองคาย เขต 2 แจ้งนโยบาย กรอบทิศทาง การด าเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ./สพป.หนองคาย เขต 2 ให้บุคลากรใน
ส านักงาน สถานศึกษาได้รับทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2561 

2 - สพป.หนองคาย เขต 2 แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- สพป.หนองคาย เขต 2 แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ 
  เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พฤศจิกายน 2561 
ถึง ธันวาคม 2562 

3 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561) 15 มกราคม 2562 
4 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 16 เมษายน 2562 
5 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562) 16 กรกฎาคม 2562 
6 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 15 ตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 
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โครงการ      พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   (ภาษาอังกฤษ) 
หน่วยงานรับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางจุฬาภรณ์  จันชารี  
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย   
ยุทธศาสตร์ที่ 1    หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
ชุดโครงการที่ 10 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) หน่วยงานรับผิดชอบ  
สถาบันภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม/โครงการย่อย ได้แก่ 
  1) การพัฒนาครู 2) การพัฒนานักเรียน 3) การนิเทศก ากับติดตาม 
 4) การส่งเสริมการสอนแบบ EBE 5) การเผยแพร่ท าความเข้าใจกรอบอ้างอิงความสามารถทาง 
 ภาษาอังกฤษ และ 6) การพัฒนาความเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอาเซียน (Education Hub) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนไทยในยุคที่เข้าสู่การเป็น

ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบัน มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องท าอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่ระดับนโยบาย แนวทางการพัฒนาจากทุกระดับ ทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ผู้มีส่วนสนับสนุนและนิเทศ ผู้สอน 
ตัวนักเรียน โดยในส่วนผู้สอนนั้นต้องพัฒนาทั้งความสามารถทางภาษา และเทคนิควิธีการสอน ในด้านการ
บริหารต้องมีกระบวนการที่จะสร้างโอกาสให้ครูทุกคนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน มิใช่เฉพาะครูสอน
ภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะแบกรับภาระการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ต้องมีแนวทางการส่งเสริม และการสร้างบรรยากาศ รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นตัวอย่างใน
การที่จะช่วยให้การพัฒนาทั้งตัวครู และผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นั้นจะไม่มีเพียงแต่การสอนในชั้นเรียน หรือกิจกรรมในโรงเรียนเท่านั้น การเสริมสร้างโอกาสจากภายนอก    
การสร้างเวทีในการแข่งขันเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดการพัฒนา จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางภาษา
ได้มากขึ้น ทั้งนี้เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่ต้องการให้ปรากฏชัดคือ ความสามารถทางภาษา และผลสัมฤทธิ์จาก
การทดสอบระดับชาติ ดังนั้นสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนด
แนวทางพัฒนาอย่างหลากหลาย ในยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของครูและนักเรียน
ปีงบประมาณ 2562   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงก าหนดโครงการ
หลักในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เป็นโครงการใหญ่ที่ประกอบด้วย
กิจกรรมการพัฒนาที่ครอบคลุมหลายด้านทั้งการพัฒนาครู การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบ
สองภาษา การส่งเสริมเครือข่ายศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary 
Education English Resource Center: PEER Center) การพัฒนากิจกรรมต่อยอดในการฝึกและเปิดโอกาส
ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้งการจัดกิจกรรมเข้าค่าย การแข่งขันทักษะภาษา การประกวดการแสดง
ละครภาษาอังกฤษ และการโต้วาที ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสรับการฝึกฝนต่อยอดความสามารถและ
ทักษะอย่างเข้มข้นจากครูและโค้ชตามกิจกรรมที่จัดขึ้น   
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา และทักษะการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส 
2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษ (การสอนแบบ

สองภาษา หรือ EBE) ในสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และ สุขศึกษาพลศึกษา 
รวมทั้งสาระท้องถิ่นภาษาอังกฤษตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลศักยภาพในการในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารผ่านกิจกรรมค่าย 
กิจกรรมการประกวด แข่งขัน ทักษะวิชาการต่าง ๆที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายครูมืออาชีพในศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา (PEER Center) ได้มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยี และใช้กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับพ้ืนที่ทุกอ าเภอ   

5. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา (EBE) โรงเรียนในโครงการ
ขยายผลสู่เครือข่ายในพ้ืนที่  
          7. เพ่ือการนิเทศเชิงลึกในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสร้างเครือข่ายการนิเทศ         
และการประเมินผลการจัดการศึกษา   

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนจากสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ในทุกโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ) และได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา และทักษะการสอนผ่านกระบวนการ
อบรมพัฒนา และการเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาและทักษะการสอน 

2. มีหลักสูตรระดับชั้นเรียน (แผนการจัดการเรียนรู้) ในโครงการการจัดการเรียนการสอนสองภาษา 
สาระคณิตศาสตร์ สุขพละ และสาระท้องถิ่นภาษาอังกฤษ  

3. มีค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการ ส าหรับนักเรียนตามระดับความสามารถ (กลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลาง 
และกลุ่มเก่ง) ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER 
Center) ทั้ง 3 อ าเภอ 

4. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความเข้มแข็ง สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือการพัฒนาการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยี และใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ(CEFR) ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

5. โรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอนสองภาษา ( EBE) ได้รับการสนับสนุนให้มีความ
เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแกนน าในการขยายผล  

6. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี และกรอบอ้างอิงความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center) 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 ของ สถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 มีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ) ตามแนวทางและนโยบายที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน โรงเรียน  

มีผลการสอบระดับชาติ O - NET สูงขึ้น 
 3. ร้อยละ 80 ของ สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา สามารถ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  4. ผู้เรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย กิจกรรมการประกวด แข่งขัน ทักษะวิชาการต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร มีความพึงพอใจ และได้พัฒนาศักยภาพในการในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
 5. ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเครือข่าย มีความเข้มแข็ง สามารถจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมส าหรับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพทุกโครงการ (กิจกรรม) 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 การสร้างความเข้าใจแนวนโยบายและ

การด า เนินการการจัดกิจกรรมเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3 (ขยายผล Boot Camp) 

พฤษภาคม-มิถุนายน  
2562 

นางจฬุาภรณ์  จันชารี/ 
ศูนย์ PEER  

2 กิจกรรมที่  2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาส าหรับนักเรียน (ค่าย/ประกวด-
แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ)  

กรกฎาคม 2562  
นางจฬุาภรณ์  จันชารี/ 
ศูนย์ PEER 

3 กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ( PEER Center) 

กรกฎาคม 2562  
นางจฬุาภรณ์  จันชารี/ 
ศูนย์ PEER 

4 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE     

พฤษภาคม 2562 และ 
สิงหาคม 2562 
Symposium/Best 
Practice 

นางจฬุาภรณ์  จันชารี/ 
ศูนย์ PEER 

5 กิจกรรมที่ 5 การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  

1 ภาคการศึกษา 
ประชุม  3 คร้ังๆ  
ละ 2 วันเมษายน – 
สิงหาคม 2562 

นางจฬุาภรณ์  จันชารี/ 
ศูนย์ PEER 

6 กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ และการสร้างเครือข่าย และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายใน เพื่อการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   

11 จุดด าเนินการ 
มิถุนายน-สิงหาคม 
2562 

นางจฬุาภรณ์  จันชารี/ 
ศูนย์ PEER 

7 กิจกรรมที่ 7 การประเมินโครงการ การพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

ตลอดระยะ
ปีงบประมาณ ประชุม   
 3 คร้ังๆ ละ 2 วัน   
รวม 6 วัน 
กรกฎาคม – กันยายน 
2562 

นางจฬุาภรณ์  จันชารี/ 
ศูนย์ PEER 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
 
 
 
 
 



หน้า 80 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณจ านวน  600,000  บาท  
 6.2 รายการใช้งบประมาณโดยย่อ  ( ถัวจ่ายทุกกิจกรรม)  
กิจกรรม งบประมาณ * 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างความเข้าใจแนวนโยบายและการด าเนินการการจัดกิจกรรมเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3  
(ขยายผล Boot Camp) 

100,000 
 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาส าหรับนักเรียน (ค่าย/
ประกวด-แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ)  
- ค่ายภาษาอังกฤษ 
- โต้วาที (อบรม/แข่งขัน) 
- แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  

 
 

200,000 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ โดยยึดกรอบอ้างอิงความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ( PEER Center) 

 
 

60,000 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE     60,000 
  
กิจกรรมที่ 5  การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  80,000 

 
กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ และการสร้างเครือข่าย และเสริมสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายใน 
เพื่อการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   

100,000 
 

กิจกรรมที่ 7 การประเมินโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  51,000 
รวม 600,000 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 

- ความตั้งใจ มุ่งมั่นของครู  ผู้บริหาร ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
- การบริหารจัดการและการสนับสนุนงบประมาณ 
- การนิเทศติดตามไม่ทั่วถึง 

 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-  บริหารโครงการแบบทีม สร้างกลุ่มเครือข่ายครู (PLC)  
-  ประสานงานฝ่ายการเงิน แผน คณะท างานให้มีความเข้าใจตรงกัน 
-  การสร้างเครือข่ายการนิเทศ 

 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 
   1. สถานศึกษาในสังกัดจ านวนทุกโรง มีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ) 
   2. ผลการสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนสูงขึ้น 

- โรงเรียนทุกโรงในสงักัด 
- โดยภาพรวม ผลการสอบ
ระดับชาติ O-NET ของ สพป. 
หนองคาย 2 สูงขึ้น 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
   3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาการประยุกต์ใชส้ื่อเทคโนโลยีกรอบ
อ้างอิงความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
   4. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 11 โรง สามารถจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศนูย์ PEER สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแกนน าใน
การจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ 

-  ร้อยละ 60 ของครูที่เข้าร่วม
โครงการ  
- ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการใน
การจัดการเรียนการสอนสอง
ภาษา มากกว่าร้อยละ 80  
- ศูนย์ PEER ทั้ง 3 โรงเรียน  

 เชิงคุณภาพ 
     1. โรงเรียนในสังกัด มีการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ภาษาอังกฤษ)ได้อย่างมีคุณภาพ  

2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 มีผลการ
สอบระดับชาติ O - NET สูงขึ้น 

3. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับระดับชัน้ 
4. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนสองภาษา สามารถ

จัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-  โรงเรียนทุกโรงในสงักัดมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(ภาษาอังกฤษ) 
- ผลมีผลการสอบระดบัชาติ  
O-NET โดยภาพรวมสูงขึน้ 
- ร้อยละ 60 ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ  
- ร้อยละของ 60 ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ที่เข้าร่วม
โครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูในโครงการสองภาษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

หนองคาย เขต 2 ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถจัดการเรียน 
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2 .ครูสามารถพัฒนาการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีกรอบอ้างอิงความสามารถในการจัดการเรียน     
การสอนภาษาอังกฤษ   

3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้รับการส่งเสริมการจัด      
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูที่สอนสองภาษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมจากผู้นิเทศ และเครือข่ายนิเทศ 

5. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับระดับชั้น  
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 สูงขึ้น  
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
สนองแผนยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ สพป.นค.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 
 ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
แผนงานงบประมาณ ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลผลิตที่ 2 : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา   หลักค าพันธ์  และนางสาวนิยากร  ศรีมังคละ 
หน่วยงานี่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 –  30 กันยายน  2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551)            

เปิดโอกาส ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น ครูผู้สอนในสถานศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภทจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษและสามารถรับมือกับพฤติกรรมของนักเรียนเหล่านั้นได้ด้วย พฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษมี
หน้าที่หลายประการ เช่น เพ่ือสื่อสาร เรียกร้องความสนใจ หรือหลีกหนีสิ่ งที่ไม่ต้องการ ครูผู้สอนจึงต้อง
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม ได้อย่างถูกต้องก่อนวางแผนและลงมือจัดการพฤติกรรม นอกจากนี้ ครูจะจัดการ
พฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อครูสามารถวิเคราะห์หน้าที่ของพฤติกรรมนั้นๆ ได้ และเลือก
วิธีการเพ่ิมหรือลดพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนในระยะยาว 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการ
พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จึงจัดท าหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการ
พฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” เพ่ือให้ความรู้ครูผู้สอนในสถานศึกษาประเภทและระดับต่างๆ        
เพ่ือครูผู้สอนสามารถลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และเพ่ิมพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
2.2 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวการวิเคราะห์และจัดการกับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่าง

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน สถานการณ์ต่างๆ 

น าความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์ของตน 
2.4 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมฝึกวิเคราะห์และจัดการพฤติกรรมของนักเรียนของตน โดยมีวิทยากรให้

ค าแนะน า 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาร้อยละ 80 เขียนแผนการจัดการพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง 
        3.1.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาร้อยละ 80 สามารถจัดการพฤติกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม และครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนรวมทั่วไป 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดสรรให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม จ านวน 74 
โรงเรียน (ตามเอกสารแนบท้าย) 

พฤษภาคม นายปรีชา  หลักค าพันธ์ 

2 การพัฒนาครู 
ระยะที่ 1 
 - การอบรมการจัดการพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนรวม 

ตุลาคม 2561 นายปรีชา  หลักค าพันธ์ 

 ระยะที่ 2 
-ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรายงานความคืบหนา้การ
ช่วยเหลือเด็กในชั้นเรียนรวม และวิเคราะห์กรณีศึกษา
ของตนและหาวิธีจัดการพฤติกรรม 

มิถุนายน – กรกฎาคม
2562 
 

นายปรีชา  หลักค าพันธ์ 

 ระยะที่ 3 
-ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรายงานผลการจัดการพฤติกรรม 
  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  
สิงหาคม-กันยายน 
2562 

นายปรีชา  หลักค าพันธ์ 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 363,200 บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1 จัดสรรให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม 75 โรงเรียนๆละ 
3,000 บาท (ตามเอกสารแนบทา้ย) 

  225,000 225,000 

 รวมเงิน - - 225,000 225,000 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมการจัดการพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนรวม 
ระยะที่ 1 
- ค่าตอบแทนวทิยากร 3 คนๆ คนละ 12 ช.ม.ๆละ 
600 บ. ( 2 วัน) 
- ค่าเครื่องบินวิทยากรไป-กลบั 
- ค่าน้ ามนัรถรับ-ส่งวทิยากร (เหมาจ่าย) 
- ค่าเช่าที่พักวิทยากร จ านวน 2 ห้องๆ ละ 1,000 
บาท/วัน x 2 วัน 
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและอาหารกลางวนั จ านวน 
50 คน x190 บาท x 2 วัน 

 
 
 

21,600 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

12,000 
3,000 

 
4,000 

 
19,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21,600 
12,000 
3,000 

 
4,000 

 
19,000 

 รวมเงิน 21,600 38,000 - 59,600 
3 การอบรมการจัดการพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนรวม 

ระยะที่ 2 
- ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรายงานความคืบหนา้การ
ช่วยเหลือเด็กในชั้นเรียนรวม และวิเคราะห์กรณีศึกษา
ของตนและหาวิธีจัดการพฤติกรรม 
- ค่าตอบแทนวทิยากร 3 คนๆ คนละ 6 ช.ม.ๆละ 600 
บ. ( 1 วัน) 

 
 
 
 
 

10,800 
 

 
 
 
 
 

12,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10,800 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

- ค่าเครื่องบินวิทยากรไป-กลบั 
- ค่าน้ ามนัรถรับ-ส่งวทิยากร (เหมาจ่าย) 
- ค่าเช่าที่พักวิทยากร จ านวน 2 ห้องๆ ละ 1,000 
บาท/วัน x 1 วัน 
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและอาหารกลางวนั จ านวน 
50 คน x190 บาท/1 วัน 

 
 

3,000 
4,000 
9,500 

 
 
 
 

12,000 
3,000 
4,000 

 
9,500 

 รวมเงิน 10,800 28,500 - 39,300 
4 การอบรมการจัดการพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนรวม 

ระยะที่ 3 
- ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรายงานผลการจัดการพฤติกรรม  
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- ค่าตอบแทนวทิยากร 3 คนๆ คนละ 6 ช.ม.ๆ ละ 
600 บ. ( 1 วัน) 
- ค่าเครื่องบินวิทยากรไป-กลบั 
- ค่าน้ ามนัรถรับ-ส่งวทิยากร (เหมาจ่าย) 
- ค่าเช่าที่พักวิทยากร จ านวน 2 ห้องๆ ละ 1000 
บาท/วัน x 1 วัน 
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและอาหารกลางวนั จ านวน 
50 คน x190 บาท 

 
 
 
 
 

10,800 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12,000 
3,000 

 
4000 

 
9,500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10,800 
12,000 
3,000 

 
4000 

 
9,500 

 รวมเงิน 10,800 28,500 - 39,300 
รวมทั้งสิ้น 43,200 95,000 225,000 363,200 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. ครูแก้ไขพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  

-รายงานผลการ 
วิเคราะห์พฤติกรรม 
-รายงานผลการ
แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน 
-การสัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบ 

-แบบวิเคราะห์พฤติกรรม 
-แบบคัดกรอง 
-แบบรายงานการแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบตรวจสอบ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับพัฒนาศักยภาพ 
 7.2 ครูมีเทคนิค/วิธีการสอนเด็กพิการเรียนรวมที่หลากหลายและเหมาะสม   
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ชื่อโครงการ      ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ลักษณะโครงการ          (  )  โครงการใหม่          ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 (เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายนพดล  เสนาอาจ 
                           2. นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง ด าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช พ.ศ. 2551 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายก็ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องท าให้
โรงเรียนสามารถพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ท าให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบ
ความส าเร็จ ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่าง
รวดเร็วอันก่อให้เกิดปัญหาตามมาส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  ซึ่งการจัดการที่ดีที่สุดคือการ
ป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถ
ด ารงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี

คุณภาพ   บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ มีความ

สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

3.  ตัวช้ีวัด 
3.1 เชิงปริมาณ   

จ านวนโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่เป็นจริง 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 จ านวนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  
3.2.2 ร้อยละของนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่

ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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4. เป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 102  โรงเรียน  ทั้ง  5  สาขา 

5. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิด
ชอบ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.62
 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 * * * *         

2 เยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน     * * *       
3 พัฒนาเครือข่ายระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน (พสน.) 
      * * * *    

4 การจัดค่ายปรับพฤติกรรมสุ่ม
เสี่ยง 

        * * *   

5 โรงเรียนสีขาว (ปลอดยาเสพติด)          * * *  

6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  551,190 บาท 

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

1 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.1 ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 
23x150 = 33,4500 บาท 
1.2 เป้าหมายนักเรียน      
180x240 = 43,200 บาท 
1.3 เป้าหมายครู  
43x240 = 10,320 บาท  
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 
600x7 = 4,200 บาท 
1.5 ค่ารับรองและพิธีการ 
5,000 บาท 
1.6 ค่าพาหนะ(ทั่วไป) 
1 คน 1,800 บาท  3 คร้ัง  
= 5,400 บาท 
1.7 ค่าวัสดุ 50,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 

43,200 
 

10,320 
 

4,200 
 

5,000 
 
 

5,400 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
33,450 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

151,570 
 
 
 

33,450 
 

43,200 
 

10,320 
 

4,200 
 

5,000 
 

5,400 
 

50,000 
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ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

2 กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้าน
นักเรียนยากจน 
2.1 ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม 
 65x150x2=19,500 บาท 
2.2 ค่าวัสดุ 21,400 บาท 
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
65x240=15,600 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

15,600 

19,500 
 
 

 
 

21,400 
 

56,500 
 

 
19,500 

 
21,400 

 
 

15,600 

  

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
เครือข่ายระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (พสน.) 
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
3 คน 600x7=12,600 
3.2 ค่ารับรองและพิธีการ 
3,500x3=10,500  บาท 
3.3 ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 
47x150x2=14,100 บาท 
3.4 ค่าวัสดุ 5,000 บาท 
3.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (พสน.) 
47x240=11,280 บาท  

 
 
 
 

12,600 
 

10,500 
 
 
 
 

5,000  
11,280  

 
 
 
 
 

14,100 

  

53,480 
 
 
 

12,600 
 

10,500 
 
 

14,100  
 

5,000  
11,280 

  

 
4 

กิจกรรมที่ 4 ค่ายปรับ
พฤติกรรมสุ่มเสี่ยง 
4.1 ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 
5x18x90 คน  
=133x150 =19,950 บาท 
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน     
180x240=43,200 บาท 
4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู  
    43x240=10,320 บาท  
4.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 
    600x7=4,200 
4.5 ค่ารับรองและพิธีการ 
    5,000  บาท 
4.6 ค่าพาหนะ(ทั่วไป) 
 1 คน 1,800 บาท 3 ครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 

43,200 
 

10,320 
  

4,200 
 

5,000 
 
 

 
 
 
 
 

19,950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

138,070 
 
 
 
 

19,950 
 

43,200 
 

10,320 
 

4,200 
 

5,000 
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ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

  = 5,400 บาท 
4.7 ค่าวัสดุ 50,000 บาท 
 

5,400  
50,000 

5,400 
50,000 

 
5. กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนสีขาว 

ปลอดยาเสพตดิ 
5.1 ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 
223x150=33,450 บาท 
5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน        
180x240=43,200 บาท 
5.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงครู  
43x240=10,320 บาท  
5.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 
600x7=4,200 
5.5 ค่ารับรองและพิธีการ 
5,000  บาท 
5.6 ค่าพาหนะ(ทั่วไป) 
1 คน 1,800 บาท 3 ครั้ง  
= 5,400 บาท 
5.7 ค่าวัสดุ 50,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

43,200 
 

10,320 
  

4,200 
 

5,000 
 
 

5,400 

 
 
 
 

33,450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,000 

 

151,570 
 
 
 

33,450 
 

43,200 
 

10,320 
 

4,200 
 

5,000 
 
 

5,400 
50,000 

  

 รวมทั้งสิ้น     551,190   

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7 . สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 

8. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

1. จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เฝ้าระวัง 
แก้ไข ส่งเสริมและได้รบัการพัฒนาจากโรงเรียน ผูป้กครอง และครูที่
ปรึกษา  
 

1. บันทึกการด าเนนิงานตามขั้นตอนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. บันทึกการติดตาม แก้ไข เฝา้ระวัง     
การดูแลช่วยเหลือ การส่งเสริมนักเรียน 
3. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียน 

2. ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ       
ที่ผ่านการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

การสังเกต, รายงาน, แบบสอบถาม 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
9.2 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจ

ตระหนักในการ  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากขึ้น 
9.3 เพ่ือเข้าใจและแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องกับเด็กในกลุ่มต่างๆ 
9.4 เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วน

ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ชื่อโครงการ           การด าเนินกิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
โครงการ               (   )  โครงการใหม่          ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายนพดล  เสนาอาจ 
                           2. นางวิมลวรรณ  ชัยโสม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
 
  

1 . หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์       
ซึ่งกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชนและท้องถิ่น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ ได้เรียนรู้ประสบการณ์
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้รู้จักความสามัคคี รู้จักการเสียสละ และเป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม           
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลูกเสือโลกที่ว่า “การลูกเสือมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ” อีกท้ัง 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและ
ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความ
เจริญก้าวหน้า   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือรวมพลังความสามัคคีของหมู่ลูกเสือและเนตรนารี ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของลูกเสือ การฝึก

ระเบียบวินัยการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมประชาธิปไตย 

2.4 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  ตัวช้ีวัด 
3.1 เชิงปริมาณ   

             - โรงเรียนจ านวน 102 โรงเรียน และ 5 สาขา จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นเลิศ
ในการแข่งขันทักษะทางกิจกรรมลูกเสือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ            
และระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             - ผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน 102 โรงเรียน และ 5 สาขา ด าเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      - ร้อยละของนักเรียน เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคน

ไทย 12 ประการ และบ าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นที่ยอมรับของสังคมตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปทุกคน 
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4. เป้าหมาย 
     1. นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของลูกเสือ 
     2. โรงเรียนที่จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ทุกแห่ง เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มากยิ่งขึ้น 

5. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับ 
ผิด
ชอบ ต.

ค.
61

 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.62
 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร  **            
2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนฯ     **         
3 ประชุมชี้แจงคณะท างาน      **        
4 ด าเนินงานตามโครงการ        ** ** **  **  
5 ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผล           ** **  

6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  197,000  บาท 

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

1 ประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ 

6,000 15,000 9,000 - 
30,000 พ.ค.–มิ.ย. 

62 
 

2 การจัดงานวันคลา้ย
วันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาต ิ

40,000 15,000 10,000 - 
 

65,000 ก.ค. 62  

3 การนิเทศการสอน
ลูกเสือในสถานศึกษา 

95,040 - 6,960 - 102,000 พ.ค. 62  

 4 งานชุมนุมลูกเสือ-
เนตรนารี เฉลิมพระ
เกียรติ 

57,600 293,400 73,600 44,400 
 

469,000 ก.ย. 62  

 รวมทั้งสิ้น 198,640 323,400 99,560 44,400 666,000   

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7 . สถานที่ด าเนินการ 
     โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
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8. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

1. ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ลูกเสือมากยิ่งขึ้น 

- แบบประเมนิ 
- แบบสอบถาม, สัมภาษณ ์
- การสังเกตุ 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีระเบียบวนิัย มีความเสียสละ
เพื่อส่วนรวม มีความตระหนักในความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 กิจการลูกเสือไทย ได้รับการส่งเสริมและฟ้ืนฟูให้มีความเจริญก้าวหน้า 
9.2 ลูกเสือ – เนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของลูกเสือ และการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุขในสังคมประชาธิปไตย 
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ชื่อโครงการ  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โครงการ (   ) โครงการใหม่ ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ                  

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                     

ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1. นายนพดล  เสนาอาจ 
      2. นางเตือนใจ  บุญบุตร 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
 
 

1.หลักการและเหตุผล  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่วนที่ 8 กล่าวถึง สิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา  มาตรา 49 ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบากต้องได้รับสิทธิและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเที ยมกับบุคคลอ่ืน”  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 17 ก าหนด “ให้มี
การศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุ
ย่างเข้าปีท่ีสิบหก เว้นแต่สอบได้ ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ” และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ผู้ปกครองส่งเด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกเข้าเรียนใน
สถานศึกษา เว้นแต่เด็กจะสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ กอรบกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ทุกโรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด 
ความสนใจและเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายดูแลการรับนักเรียนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่จัด
การศึกษาทุกสังกัด  
 ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ประกาศแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ที่สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สนองต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายการศึกษาทุกฉบับ มุ่งเน้นให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาภาคบังคับ อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และมีคุณภาพ ทั้งเด็กทั่วไป เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็ก
ด้อยโอกาส และนักเรียนพักนอนในพื้นท่ียากล าบาก เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนาการรับนักเรียน และการเกณฑ์
เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาการรับนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการรับนักเรียน และการส ามะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2562          
ของสถานศึกษาในสังกัด 
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 2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
 2.3 เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนทั้งเด็กทั่วไป เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กด้อยโอกาส         
และนักเรียนพักนอนในพ้ืนที่ยากล าบากได้รับโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และมี
คุณภาพ  
 2.4 เพ่ือให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถรับและติดตามเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ            ให้
รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเข้าเรียนได้ครบทุกคน 

3. ตัวชี้วัด   
 เชิงปริมาณ 
 3.1 จ านวนโรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ 
  3.2 ร้อยละของประชากรวัยเรียนของทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าถึงโอกาสในการได้รับการศึกษาภาค
บังคับ 
 3.3 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาการรับนักเรียน การเกณฑ์เด็ก
เข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 
 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่บริการของทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่าง
ครอบคลุม ทั่วถึง มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

4. เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ 
 3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน จ านวน 102 โรงเรียน 5 สาขา        
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการรับนักเรียน การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 
 3.2 ประชากรวัยเรียนทุกคนของทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าถึงโอกาสในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
 3.3 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้รับการส่งเสริม พัฒนาการรับนักเรียน การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปี
การศึกษา 2562 
 3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูล
ประชากรวัยเรียน เพ่ือวางแผนการรับนักเรียนและติดตามนักเรียนให้เข้าเรียนให้ได้เต็มร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่บริการของทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่าง
ครอบคลุม ทั่วถึง มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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5. กิจกรรมและระยะการด าเนินการ  
 
 
ที่ 

 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562  
ผู้รับผิด  
ชอบ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

1 ส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน 
(ทร.14) ที่เกิดปี พ.ศ. 2554 – 
2560 

 ** ** **         นางเตือนใจ  
บุญบุตร 

2 การก าหนดแนวทาง/รูปแบบการ
ด าเนินงาน การรับนักเรียน การ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียน และการส า
มะโนประชากรวัยเรียน ที่เกิดป ี
พ.ศ. 2554 เข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2561     
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชมุ
เตรียมความพร้อมในการก าหนด
แนวทางการพัฒนาการรับ
นักเรียน การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน         
ปีการศึกษา 2561 ที่มี
ประสิทธิภาพของเขตพื้นที่
การศึกษา  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการครู
ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน   
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน  102 
โรงเรียน และเจ้าหนา้ที่ กลุ่ม
ส่งเสริม เพื่อส่งเสริม พัฒนาการ
รับนักเรียน การเกณฑ์เด็กเข้า
เรียน เน้นเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคัน นักเรียนพักนอน ปี
การศึกษา 2561             

  ** ** **         

3 ส ารวจข้อมูลจ านวนและความ
ต้องการศึกษาต่อของนักเรียนที่
คาดว่าจะจบชั้น ป.6, ม.3 สพป.
นค. 2 

    ** **        

4 ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนและ
คณะกรรมการ วางแผนการรับ
นักเรียนรอบสอง 
 

  ** ** **         
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ที่ 

 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562  
ผู้รับผิด  
ชอบ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

5 - ติดตามนักเรียนขาดเรียน ออก
กลางคัน ของ ฉก.ชน 
- ติดตามนักเรียนขาดเรียน ออก
กลางคันและติดตามเก็บข้อมูล
ประชากรวัยเรียน ของเจ้าหน้าที่
เขต 
 

       ** 
 
 
** 

     

6 สรุปและประเมินผล         **     
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6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 52,400 บาท 
 
 

ที่ 

 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อ่ืน รวม 

1 1. เก็บข้อมูลประชากรวัย
เรียน 0-18 ปี จากเทศบาล/
อบต./ที่ว่าการอ าเภอ/รพสต
เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
ประชากรแต่ละประเภทอายุ 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
คณะท างาน 
    - ติดตามเก็บข้อมูลจาก
อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอ
รัตนวาปี อ าเภอเฝ้าไร่และ
เทศบาลต าบลโพนพิสัย 
เทศบาลต าบลสร้างนางขาว 
เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
   - ติดตามเก็บข้อมูลจาก
รพ.สต. จ านวน 21 รพ.สต 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน  
3. ค่าด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล 
   - วิเคราะห์ข้อมูล
ประชากร วัยเรียนเพื่อใช้ใน
การวางแผน การรับนักเรียน
และเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคัน    
    - แต่งตั้งคณะท างาน
วิเคราะห์ข้อมูลรายต าบล
และรายโรงเรียนตามเขต
พื้นที่บริการ 
    - ค่าล่วงเวลา
คณะท างาน  
 

 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 
 
 
 
 
 
 

9,800 

 8,400  8,400 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 
 
 
 
 
 
 

9,800 

ธ.ค. 61-          
ม.ค.62 
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2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ประชุมเตรียมความพร้อม 
ในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการรับนักเรียน    
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนปี
การศึกษา 2562 ที่มี
ประสิทธิภาพ ของเขตพื้นที่
การศึกษา จ านวน 102 
โรงเรียน และคณะท างาน
เขต จ านวน 8 คน                                   
- ค่าอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน ผู้เข้าประชุม 
 

 18,700   18,700 ธ.ค. 61-          
ก.พ.62 

 

3 - ค่าชดเชยน้ ามนั เบี้ยเลี้ยง 
ติดตามนักเรียนขาดเรียน 
ออกกลางคัน ของ 
คณะกรรมการ  
 

6,000    6,000 มี.ค.-เม.ย.62  

4 - สรุปผลการรับนักเรียน 
การเกณฑ์เด็ก เข้าเรียน    
ปีการศึกษา 2562 รายงาน
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- รายงานที่ประชุม
คณะกรรมการ 
เขตพื้นที่การศึกษา 
 

  2,300  2,300 มิ.ย.62  

5 สรุป/รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
 

     ก.ย.62  

 รวมทั้งสิ้น 23,000 18,700 10,700  52,400   
งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7.  สถานที่ด าเนินการ 
สพป.หนองคาย เขต 2 
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8. การติดตามประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. ประสิทธิภาพการจัดท าข้อมลูในการรับเด็กเข้าเรียน  
   ชั้น อ.1,ป.1 และ ม.1  
2. นักเรียนร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
   ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร  
3. ประสิทธิภาพในการจัดหาที่เรียนให้ กับนักเรียนได้เข้าเรียนอย่างเสมอภาค  
    และทั่วถึงทุกคน  
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
   หนองคาย เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษา สามารถ  
   ติดตามเด็กที่มีอายุเข้าเกณฑก์ารศึกษาภาคบังคบั เข้าเรียน    
   ได้อย่างมปีระสิทธิภาพครบทกุคน  

- แบบรายงานและ 
  แบบประเมนิผล 
- สรุปผลการประเมิน 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เชิงปริมาณ  

          - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีข้อมูลประชากรวัยเรียน ครบ 102 
โรงเรียน  
          - ติดตามเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค         
และท่ัวถึง ครบ 100 %  

เชิงคุณภาพ  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาวางแผนการรับ

นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ         การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
สนองนโยบาย         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 
                             ความสามารถและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
ระยะเวลาด าเนินการ   1 มีนาคม – 30 กันยายน 2562 
 
 

1. เหตุผลและความเป็นมา 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท และตระหนักถึงความส าคัญและการเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อให้ผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจความสนใจ ความถนัด และ
มองเห็นสันทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเตรียมคนให้มีทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านลักษณะนิสัยในการท างาน (ขยัน อดทน 
กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ) ให้สามารถ ก้าวสู่โลกของการท างานหรือศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 102 โรงเรียน                   
มีบทบาทที่ต้องร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็ น
ก าลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมีงานท าหรือศึกษาต่อได้ตรงตาม
ศักยภาพ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การสนับสนุน ส่งเสริม

การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าแก่โรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ

ด้านอาชีพแก่ผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
3. เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทาง

สาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพตรงตามความถนัด ความสนใจ และ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น 

3. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  102  โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ในการ
ประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพ 
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3. ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2562 

4. กิจกรรมการด าเนินงานและระยะเวลา 
งบประมาณ 

     จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน 200,000 บาทตาม
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับกิจกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ขยายผลความรู้
และแนวทาง ในการส่งเสริม
สนับสนนุ แก่บุคลากรที่
เก่ียวข้องใน สพป.หนองคาย 
เขต 2 

1) ค่าอาหารกลางวนั และ คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน  20  คน ๆละ  1  วนั ๆละ  200  บาทเปน็เงิน  4,000  
บาท 
2) ค่าจัดท าเอกสาร ชดุละ 50  บาทจ านวน  20  ชุด  เปน็เงิน  
1,000  บาท 

5,000 

กิจกรรมที่ 3  ขยายผลความรู้
และแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนนุ แก่ผู้บริหารโรงเรียน 

1) ค่าจัดท าเอกสาร ชดุละ 50  บาท จ านวน รวม  80  ชุด  เปน็
เงิน  4,000  บาท 
 

4,000 

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุม “การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมี
งานท าสู่การปฏิบัติ” 

1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 160 คนๆ ละ  200  บาท  เปน็
เงิน  32,000  บาท 
2) ค่าตอบแทนวทิยากร 4 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200บาท  เปน็เงิน  
4,800  บาท 
3) ค่าจัดท าเอกสาร 160 ชุดๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 11,200 บาท 
4) ค่าวัสดุ/คา่ถ่ายเอกสาร 2,000 บาท  

50,000 

กิจกรรมที่ 5 ประมวลผลข้อมูล
ความต้องการอัตราก าลัง
แรงงานระดบัจังหวัดและระดับ
อ าเภอ 

1) ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 100 
ชุดชุดละ 50 บาทเป็นเงนิ 5,000  บาท 

5,000 

กิจกรรมที่ 6 ส ารวจข้อมูลของ
โรงเรียน 
1) การจัดโปรแกรมการเรียน  
2) ความต้องการ
ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ ์

1) ค่าจัดท าเอกสารแบบประเมนิ จ านวน 70 ชุดๆ ละ 50  บาท 
เป็นเงิน 3,500 บาท 
2) ค่าอาหารท าการนอกเวลาปกติ ในการตรวจสอบและจดัท า            
ค าขอตั้งงบประมาณห้องปฏิบตักิารและครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 8 คน 7 วัน วนัละ 200 บาท เป็นเงนิ 11,200 
บาท 
 

14,700 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาโรงเรียน             
ขนาดเล็ก เพื่อเป็นโรงเรียนน า
ร่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่เน้นสมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพ 
 

1) ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   - ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม (อบรมที่โรงเรียน) จ านวน 60  คน 
คนละ 1 วันๆ ละ 200 บาท เปน็เงิน 12,000 บาท  
   - ส าหรับวิทยากรและคณะท างาน จ านวน 5 คนๆ ละ 6  วนั 
รวมเป็น 30 วันๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
2) ค่าตอบแทนวทิยากรภายนอก จ านวน 1 คนๆ ละ 6  ชั่วโมง
ต่อวนั ระยะเวลา 6 วัน รวม 36 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท               
เป็นเงิน 21,600 บาท 

107,900 
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กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
3) ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 60 ชุดๆ ละ 100 บาท เปน็เงิน  
6,000 บาท 
4) ค่าวัสดุ โรงเรียนละ 2,000 บาท จ านวน 6 โรงเรียน              
เป็นเงิน 12,000 บาท 
5) ค่าพาหนะของคณะท างานในการเดินทางไปจัดอบรมที่
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 วนั 5 คน รวม 6 วัน เฉลี่ยวันละ 600  
บาท เปน็เงิน  18,000  บาท 
6) ค่าพาหนะของวิทยากรในการเดินทางไปจัดอบรมทีโ่รงเรียน 
โรงเรียนละ 1 วัน 1 คน  รวม  6  วัน  เฉลี่ยวันละ 600  บาท              
เป็นเงิน  3,600  บาท 
7) ค่าพาหนะในการเดินทางไปนิเทศ ติดตามและสังเกตการสอน 
ในชั้นเรียน โรงเรียนละ  1 วนั/คร้ัง วัน  รวม  6  วัน  เฉลี่ยวันละ 
600  บาท  เป็นเงิน  3,600  บาท 
8) ค่าจัดท าเอกสารและเครื่องมือในการนิเทศ  เป็นเงิน 3,000  
บาท 
9) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละมอบเกียรติบัตร  ระยะเวลา 
1 วัน  (จัดที่ สพม.20) ผู้เข้ารับการอบรม  60  คนวิทยากรและ
คณะท างาน  10  คน  รวมเปน็  70  คน 
-  ค่าอาหาร อาหารกลางวนัและเครื่องดื่ม  จ านวน  70  คน ๆ
ละ  1  วัน ๆละ 200  บาท  เปน็เงิน 14,000 บาท 
-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  จ านวน  3  คน ๆ ละ 1,200  
บาท  เปน็เงิน  3,600  บาท 
-  ค่าจัดท าเอกสารและเกียรติบัตร จ านวน  70 ชุด ๆ ละ              
50  บาทเป็นเงนิ  3,500  บาท 
- ค่าวัสดุ 1,000 บาท 

กิจกรรมที่ 8 การประเมิน
ตนเอง พร้อมกับจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ การมี
งานท า ของโรงเรียน 

1)  ค่าจัดท าเอกสารแบบประเมนิ  จ านวน 70  ชุดๆ ละ                  
50  บาทเป็นเงนิ 3,500  บาท 

3,500   

กิจกรรมที่ 9 การวิเคราะห์
ข้อมูลการด าเนินการของ
โรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุน 
และนิเทศ ช่วยเหลือ 

1)  ค่าพาหนะในการเดินทางไปนิเทศ และค่าเบี้ยเลีย้งเดินทาง                  
กลุ่มสหวิทยาเขตละ  3  โรงเรียนละ 600  บาท  (มี  3  กลุ่ม)   
รวม 9  ครั้ง/วัน เป็นเงิน  5,400  บาท 
2) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการนิเทศและเครื่องมือนิเทศ  
จ านวน  90  ชุดๆ ละ  50  บาท   เป็นเงิน 4,500  บาท 
3)ค่าจัดท าเอกสารรายงาน สพฐ. และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  เป็นเงนิ  
1,000  บาท 

9,900 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 
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5. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1.จ านวนโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะดา้น
อาชีพเพิ่มข้ึน 
2.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การมีงานท าของโรงเรียนในสังกดั 
ในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดบัดี
ขึ้นไป 
 

1.ให้ทุกโรงเรียนรายงานผล                
การปฏิบัติ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
 
2. ให้โรงเรียนประเมินตนเอง    
ตามเกณฑ์คุณภาพที่ สพฐ.ก าหนด 

1.แบบรายงานข้อมูล 
 
2. แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
เพื่อการมีงานท า  

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานตาม

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  มีงานท าหรือศึกษาต่อได้ตรงตามศักยภาพ 
3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถที่จะประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้ตรงตามศักยภาพ 
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ชื่อโครงการ          การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สู่ความยั่งยืนในสถานศึกษา 
โครงการ              (  )  โครงการใหม่          ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 (เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายนพดล  เสนาอาจ 
                           2. นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
 
  

1 . หลักการและเหตุผล 
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริเกี่ยวกับการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้
วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณ
ต่อไป การให้วิธีสอน การอบรมและให้ความรู้กลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้ วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  
จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 การจัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ
จัดตั้ง “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชน
นั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ 
 ซึ่ง สวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิตจัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้งหรือ
ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ พันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์
ในพื้นที่ของ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่างๆ  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่างๆ  โดยมุ่งให้นักเรียนสร้างองค์

ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึงท้องถิ่น  
2.3 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

3.  ตัวช้ีวัด 
3.1 เชิงปริมาณ   

   3.1.1 จ านวนโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ทุกแห่งมีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาตามแนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.2 ร้อยละนักเรียนและบุคลากรทุกคนสนองพระราชด าริแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ร้อยละนักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.2.2 ร้อยละนักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนอง
พระราชด าริ “สวนพฤกศาสตร์โรงเรียน” 
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4. เป้าหมาย 
           1. โรงเรียนตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จ านวน 102 โรงเรียน 
           2. โรงเรียนด้วยรักและห่วงใย    จ านวน   1 โรงเรียน 
           3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   จ านวน   2 โรงเรียน 
           4. โครงการสวนพฤกษศาสตร์    จ านวน  85 โรงเรียน 

5. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิด
ชอบ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.62
 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

1 ก ากับติดตามโรงเรียนในโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

  * * *         

2 ก ากับติดตามโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนด้วยรักและห่วงใย 

    *         

3 ก ากับติดตามโรงเรียนในโครงการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

    * *        

4 ก ากับติดตามโรงเรียนในโครงการ
โครงการสวนพฤกษศาสตร ์

      * * * * * *  

6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 365,000 บาท 

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

1 ก ากับติดตามเกษตร      
เพื่ออาหารกลางวัน 

  20,000  
20,000   

2 ก ากับติดตามโรงเรียนด้วย
รักและห่วงใย 

  30,000  
30,000 

  

3 ก ากับติดตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

  60,000  60,000   

4 ก ากับติดตามโครงการสวน
พฤกษศาสตร ์

  255,000  255,000  
 

 รวมทั้งสิ้น     365,000   

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 
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8. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

1. ร้อยละนักเรียนมีจิตส านึก มีความรักเห็นคุณค่าของการ 
  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร้อยละ 100 
2. ร้อยละโรงเรียนมีตัวอยา่งพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้   
3. ร้อยละนักเรียนร่วมการดูแลพื้นที่รับผดิชอบของโรงเรียน 
4. ร้อนละนักเรียนได้ใชส้วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเปน็แหล่ง  เรียนรู้
เก่ียวกับพรรณไม้ในโรงเรียน ร้อยละ 

- สังเกต 
- การเก็บรวมรวมพรรณไม้ 
- การรายงายผลปฏบิัต ิ
- บันทึกการใชส้วนพฤกษศาสตร์  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    9.1 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    9.2 นักเรียนและครูมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 
    9.3 โรงเรียนสนองพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน 
    9.4 ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู ้ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
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ชื่อโครงการ       ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการ           (  )  โครงการใหม่          (  ) โครงการต่อเนื่อง     
สนองนโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน         
สนองประเด็นกลยุทธ์ การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนายั่งยืน (SDGs)              
 เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายนพดล  เสนาอาจ 
                            2. นางดาวใจ  นันทจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  กันยายน 2561 - กันยายน 2562 
 

1 . หลักการและเหตุผล(โปรดเขียนให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.) 
การพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งหมายรวมถึง 

กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารใน
ทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี
ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero Waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีการประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เ พ่ือการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา       

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก   

Zero Waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

3.  ตัวช้ีวัด 
3.1  เชิงปริมาณ   

 3.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.1.2 จ านวนของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ร้อยละผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2.2 จ านวนสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 3.2.3 จ านวนสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

4. เป้าหมาย 
 4.1 นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ทุกคน 
 4.2 สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน 102 แห่ง 
กับ 5 สาขา 

5 . กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิด
ชอบ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.62
 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

1 ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน ** **            
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้

ด้านการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา 

       **      

3 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste  School) 

        **     

4 โครงการค่ายผูน้ านักเรียนและ
สถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และ
ศึกษาดูงาน 

          **   

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียน/ น าเสนอผลงาน
โรงเรียนต้นแบบ 

           **  

6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 349,500 บาท 

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

1 ประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
 

- 1,500 - - 
1,500 พ.ย.2562  

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ด้านการบริหาร

10,000 60,000 3,000 - 
 

73,000 
พ.ค.2562  
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ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

จัดการขยะและสิง่แวดล้อม
แก่สถานศึกษา 
 

3 โครงการประกวดโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste  
School) 

30,000 20,000 30,000 - 80,000 มิ.ย.2562  

4 โครงการค่ายผูน้ านักเรียน
และสถานศึกษาดา้นการ
บริหารจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา และศึกษาดู
งาน 
 

20,000 100,000 30,000 - 150,000 ต.ค.2562 

 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียน/ น าเสนอผลงาน
โรงเรียนต้นแบบ 
 

10,000 30,000 5,000 - 45,000 ก.ย.2562  

 รวมทั้งสิ้น 70,000 211,500 68,000 - 349,500   

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7 . สถานที่ด าเนินการ 
 7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 7.2 ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 7.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

8. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- แบบประเมนิ 
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ     เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

- แบบประเมนิ 
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีพฤติกรรมแสดงออก

ถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีการจัด

สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
9.3  มีสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
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ชื่อโครงการ   โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม พัฒนา สุขภาพอนามัยนักเรียน  
โครงการ      (  / ) โครงการใหม่ (   )  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองประเด็นกลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิต 
                                 อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 

1.  หลักการและเหตุผล  
 การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องด าเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและเยาวชน    
จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่
ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพที่ดี
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้วการส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
โรงเรียน เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า           
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแก่นักเรียน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่วยให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

การส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับเด็กไทยเพ่ือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ตามวัย จึงถือเป็นหน้าที่หลักของ
รัฐบาล ที่ต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า                
มีประโยชน์ ตามหลักโภชนาการ เพ่ือลดปัญหาภาวะทุนโภชนาการของเด็ก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้าน
ร่างกาย และสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา ถ้าได้รับอาหารกลางวัน                 
ไม่เพียงพอ ก็จะท าให้ สุขภาพนั้น ไม่สมบูรณ์ สมองไม่เจริญเท่าที่ควร ดังนั้นรัฐบาล จึงก าหนดให้มีการจัด
โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น โดยที่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้
เริ่มด าเนินการครั้งแรก ในปีพ.ศ. 2495 ซึ่งมีกรมสามัญศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน ในปีพ.ศ. 2520 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านคุณภาพประชากร ในการพัฒนาประเทศ 
เพราะพบว่านักเรียนจ านวนมากยังขาดแคลนอาหารกลางวัน โดยได้รับอาหารที่มีคุณค่าทาง  โภชนาการไม่
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ท าให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เกิดภาวะทุน
โภชนาการ รัฐบาลจึงได้บรรจุแผนอาหารและโภชนาการลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 
โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาชั้นสูงร่วมมือกันด าเนินการ และในปีพ.ศ. 2530 
ส านักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนด าเนินโครงการอาหาร
กลางวันครบทุกโรงเรียน ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ค าขวัญ “ฉลอง 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย” ในระยะ
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ต่อมาโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจึงได้ด าเนินโครงการอาหารกลางวัน
ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ตระหนักและให้ความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพของนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม พัฒนา สุขภาพอนามัย
นักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปการมีสุขภาพดี ถือเป็น
ลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้
เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
ของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้
ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐาน
ด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียน มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจในทุกช่วงวัย 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของอนามัย 

2.3 เพ่ือเฝ้าระวัง และแก้ปัญหาสุขภาพนักเรียน 
2.4 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
2.5 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดการ ก ากับดูแล ด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด

ไว้ ให้ เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ 

3. ตัวชี้วัด     
3.1 เชิงปริมาณ 

- ร้อยละของนักเรียนและคณะครูโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 จ านวน  102  โรงเรียน กับ 5 สาขา จ านวนทั้งสิ้น  16,261 คน       

3.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจในทุกช่วงวัย 

 - ร้อยละของนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของอนามัย 

 - จ านวนบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน โปรแกรม Thai school lunch 
 - จ านวนสถานศึกษามีการจัดการ ก ากับดูแล ด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่

ก าหนดไว้ ให้ เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ 
 
 

4. เป้าหมาย  
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 - นักเรียนและคณะครูโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2        
จ านวน  102  โรงเรียน กับ 5 สาขา จ านวนทั้งสิ้น  16,261 คน      

5. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 5.1 กิจกรรม 
  5.1.1 การนิเทศติดตามโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ งบประมาณ  20,480 บาท 
  5.1.2 การนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของ
สถานศึกษาในสังกัด งบประมาณ 38,720 บาท 
  5.1.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Thai school lunch งบประมาณ 22,800 บาท 

5.2 ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
        

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

ผู้รับ 
ผิดชอบ ต.

ค.
61

 

พ.
ย.6

1 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.พ
.62

 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย.

62
 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.6

2 

ก.ค
.62

 

ส.ค
.62

 

ก.ย
.62

 

1. จัดท า
โครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
2. วางแผนการ
ด าเนินงาน 
3. ประชุมชี้แจง
คณะท างาน 
4. ด าเนินงาน
ตามโครงการ 
5. ประเมินผล/
สรุปผล/รายงาน
ผล 

*** *** ***  
*** 

 
*** 

 
 
*** 

 
 
 
*** 

 
 
 
*** 

 
 
 
*** 

 
 
 
*** 

 
 
 
 
*** 

 
 
 
 
*** 

นางญา
นิชศา  
บางเมือง
แสน 

6.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 82,000 บาท (แปดหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  
 
 
ที่ 

 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
(บาท) 

ค่าใช้
สอย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

อ่ืนๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 การนิเทศติดตาม
โรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ  

20,480 
 

   20,480 
 

ต.ค.61 – 
ก.ย.62 

นางญานชิศา  
บางเมืองแสน 

2 การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ

 
 
 

   
 
 

38,720 
 
 

ต.ค.61 – 
ก.ย.62 
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ที่ 

 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
(บาท) 

ค่าใช้
สอย 
(บาท) 

ค่าวัสด ุ
(บาท) 

อ่ืนๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

อาหารกลางวันของ
สถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 105 รร. 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ 
จ านวน 4 คน x 120 
บาท x 11 ชุด x 4 วัน 
- ค่าพาหนะ สายละ 2 
คัน คันละ 200 บาท 
จ านวน 4 วัน x 11 
สาย 

 
 
 
 

21,120 

 
 
 
 

 
17,600 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Thai 
school lunch 
- ค่าอาหารว่าง 
(จ านวน 120 คน x 2 
มื้อ x มื้อละ 35 บาท x 
1 วัน ) 
- ค่าอาหารกลางวนั 
(จ านวน 120 คน x 
120 บาท x 1 วัน) 

 
 
 
 

 
 
 

8,400 
 
 
 
 

14,400 

  22,800   

รวมทั้งสิ้น 41,600 22,800  17,600 82,000   
งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2  

 

 

 

 

8.  การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
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1. ร้อยละนักเรียนทุกคนมสีุขภาพกาย/
สุขภาพจิตที่ด ี
2. ร้อยละนักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
3. ร้อยละนักเรียนรับประทานอาหาร
กลางวันครบทุกคนและได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการท าให้
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง   
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจทีด่ี ส่งผล
ให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้
อย่างมีความสุข 
4. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม          
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน 
โปรแกรม Thai school lunch และ
สามารถใช้งานโปรแกรมได ้

-  สังเกต 
 
-  สังเกต 

 
 
 

- ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเมินผล 
 

-  แบบรายงาน และแบบ
ประเมินผล 
 
-  แบบรายงาน และแบบ
ประเมินผล 
 
-  แบบรายงาน และแบบ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
-  แบบรายงาน และแบบ
ประเมินผล 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที และต่อเนื่องชุมชน 
และครู เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านสุขภาพแก่นักเรียน 

9.2  ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนได้อย่างเต็มที ่

9.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
9.4 บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน โปรแกรม Thai school lunch 

และสามารถใช้งานโปรแกรมได้ 
 

                    
 

 
 

 
ชื่อโครงการ นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
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สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬาภรณ์  จันชารี  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562 

 

 

1. หลักการและเหตุผล   
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และรายงานผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญของการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดผลต่อนักเรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ได้ด าเนินกิจกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาแล้วอย่างต่อเนื่องทุกปี  
โดยมีแผนงานปฏิบัติการนิเทศในรูปของการนิเทศใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ 1) นิเทศตามภาระงาน                   
( Function-based Supervision) 2) นิเทศตามเขตพ้ืนที่ (Area- based Supervision) และ 3) นิเทศตาม
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด (Policy - based Supervision)  
 ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีเป้าหมายหลักในการนิเทศ          
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนน าผลการติดตามนิเทศไปปรับปรุง การท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอย่างมีความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

และสภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ผู้ให้การนิเทศทุกคน มีการปรับกระบวนการนิเทศให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ของผู้รับการนิเทศ 
  3.1.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
           3.2 เชิงคุณภาพ  
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3.2.1 ผู้นิเทศ ให้การนิเทศตามภาระงาน งานนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแก่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

ประชุม วางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพ
ความต้องการนิเทศของสถานศึกษา เพ่ือก าหนด
เนื้อหาสาระในการนิเทศ และจัดท าเครื่องมือการ
นิเทศ 

ตุลาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ 
 

2 ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน  คณะศึกษานิเทศก์/          
ก.ต.ป.น./ประธาน
เครือข่าย 

3 ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระงานหลัก 
- การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
หลักสูตรปฐมวัย 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- การติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
- การนิเทศภายใน 
- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

พฤศจิกายน- 
ธันวาคม 2561 

คณะศึกษานิเทศก์ 

4 ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย ได้แก่ 
1) ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน      
2) Thailand 4.0  
3) การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ  
4) โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
5) โรงเรียนคุณธรรม      
6) STEM Education  
7) โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  
8) การพัฒนาโรงเรียน ICU  
9) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
10) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
11) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  

 12) Professional Leaning Community (PLC)  
 13) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive 
Education)  
14) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

  
นายเวชยันต์  ภูละคร 
นางจุฬาภรณ์  จันชารี 
นางจุฬาภรณ์  จันชารี 
นางจุฬาภรณ์  จันชารี 
นายเวชยันต์  ภูละคร 
นางอรอุมา  บวรศักดิ์ 
นางจุฬาภรณ์  จันชารี 
นางจุฬาภรณ์  จันชารี 
นางออมสิน  เถายะบุตร 
นางจุฬาภรณ์  จันชารี 
นางออมสิน  เถายะบุตร 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยกร 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยกร 
 
นางจุฬาภรณ์  จันชารี 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB7baKperWAhXFwI8KHQrQBOcQFgg6MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F611762&usg=AOvVaw11ZB7WzGl2MMqfjUxPrv1x
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB7baKperWAhXFwI8KHQrQBOcQFgg6MAM&url=https%3A%2F%2Fwww.gotoknow.org%2Fposts%2F611762&usg=AOvVaw11ZB7WzGl2MMqfjUxPrv1x
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 (NT,O-NET) และการอ่าน 
15) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกัลยกร 
นางจุฬาภรณ์  จันชารี 

5 ประชุม สรุปผลการนิเทศ 30  สิงหาคม 
2562 

- รอง ผอ.เขตฯ 
- คณะศึกษานิเทศก์ 

6 รายงานผลการนิเทศ 
    - รายงานสรุปผลการนิเทศ เดือนละครั้ง 
    - รายงานสิ้นปีการศึกษา 

มกราคม 2562- 
มีนาคม 2562 

10 ตุลาคม 2562 

 
คณะศึกษานิเทศก์ 

7 การพัฒนาศึกษานิเทศก์ กันยายน 2562 นางจุฬาภรณ์  จันชารี 

5. งบประมาณ  จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบด าเนินงาน งบประมาณ 
210,000 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุม วางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพ
ความต้องการนิเทศของสถานศึกษาเพ่ือก าหนด
เนื้อหาสาระในการนิเทศ (ประจ าเดือน) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ใน
การประชุม วางแผน ส าหรับศึกษานิเทศก์และ
ผู้เกี่ยวข้อง  

 
 
 
- 

 
 
 

30,000 
 

 
 
 
 

 
 
 

30,000 

2 ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 
2561 
- ค่าพาหนะส าหรับคณะศึกษานิเทศก์/ก.ต.ป.น./
ประธานเครือข่าย 

 
 
- 

 
 

30,000 

 
 
- 

 
 

30,000 

3 ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระงานหลัก 
- ค่าพาหนะส าหรับผู้นิเทศ 

 
- 

 
35,000 

 
- 

 
35,000 

4 ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย 
- ค่าพาหนะส าหรับผู้นิเทศ 

 
- 

 
35,000 

 
- 

 
35,000 

5 ประชุม สรุปผลการนิเทศ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ใน
การประชุม วางแผน ส าหรับศึกษานิเทศก์และ
ผู้เกี่ยวข้อง  

 
- 
 

 
10,000 

 
- 
 

 
10,000 

6 การพัฒนาศึกษานิเทศก์  70,000  70,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 210,000  210,000 

 
 
 
6. การประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ผลผลิต(Out puts) 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศแบบ
มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 

 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

6,2ผลลัพธ์(Out comes) 
- โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ ภายในตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

แบบประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     7.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป และผ่านการรับรองการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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งบด าเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ   
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา  2561 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
  โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ         
รัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานให้ริเริ่มด าเนินการในประเทศไทย  โดยพระองค์ได้ทอดพระเนตร        
ตัวอย่างโครงการนี้ เมื่อคราวเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศเยอรมันนี เมื่อปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นโครงการ      
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับรากฐานและปลูกฝังนิสัย        
รักวิทยาศาสตร์ ให้กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนอนุบาลจ านวนมากในเวลาอัน
สั้น นอกจากนี้ โครงการยังมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง อีกด้วย  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้น าร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน 75  
โรงเรียน ในปี 2562 ก าหนดให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ อีก 26 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการได้ทุก
โรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ตามบันทึกข้อตกลง (MOA) โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติและมีประสบการณ์จากการท ากิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์  เ พ่ือกระตุ้นและปลูกฝังให้ เด็กปฐมวัย ทุ กคนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  ธรรมชาติ                        
และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจใคร่รู้ และความกระตือรือร้นเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง และส่งเสริม
พัฒนาการ ความสามารถ ด้านภาษา สังคมและทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้น เป็นนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป 

2.วัตถุประสงค์  
           1. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
           2. เพ่ือนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย  
           3. เพ่ือขยายผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” อย่างมีคุณภาพ
ต่อเนื่องยั่งยืน   

3. เป้าหมาย  
           โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ทุกโรง (101 โรงเรียน) 
 
 
 
4. กิจกรรมด าเนินงาน /ระยะเวลาด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าแผนพัฒนาโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์  
ประเทศไทย”  
      1.1 ประกาศรายชื่อ/จัดสรรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
รุ่นที่ 6 จ านวน 26  โรงเรียน  

เมษายน 2562 /นิยากร  ศรีมังคละ  

2. ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ประเมินรับตรา ฯ ในปี 2561  มิถุนายน 2561 /นิยากร  ศรีมังคละ 
3. ด าเนินการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
    3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางกิจกรรมใบใหม่ให้กับ
ครูผู้สอน 
          ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วยระบบทางไกล   
    3.2 อบรมขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ฯ รุ่นที่ 9 และครูที่มารับงานใหม่ 
     3.3 อบรมเฉพาะทาง /และการจัดกิจกรรมแบบ
โครงงาน   

กรกฎาคม –สิงหาคม  2562  /นิยากร  ศรี
มังคละ /นภาพร  พรมจันทร์ 
/ คณะกรรมการท างาน 

4. นิเทศติดตาม ประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
 

พฤษภาคม 2562 – 30 มีนาคม  2562  
/นิยากร  ศรีมังคละ /นภาพร  พรมจันทร์ 
/ คณะกรรมการนิเทศ 

5.ประเมินและส่งผลงานโรงเรียนที่ขอรับตราพระราชทาน 
ฯ ปีการศึกษา 2561 

ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562  
/นิยากร  ศรีมังคละ /นภาพร  พรมจันทร์ 
/ คณะกรรมการประเมิน 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพป.หนองคาย2 จ านวน  184,000 บาท  (ขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เป้าหมาย 
(ระบุ
หน่วย
นับ) 

เงินงบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 1.จัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนใน
โครงการ รุ่นที่ 9 จ านวน 26 โรงเรียนๆ
ละ 2,000 บาท  

26 โรง   52,000 52,000 

 2. อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นที่1,2และ
เฉพาะทาง (4 วัน)      

1) ค่าอาหารว่าง 35X140 คน X8 
มื้อ=39200  

2) ค่าอาหารกลางวัน 120บ.X 140
คน X 2 มื้อ 
=24,000 

3) ค่าตอบแทนวิทยากร 24 ชม.X 
4 คนX200บ. =19,200 บาท 

101 โรง  
 
 
 

19,200 

 
39,200 
67,200 

 125,600 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เป้าหมาย 
(ระบุ
หน่วย
นับ) 

เงินงบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 4.ค่าวัสดุ/ป้าย/พิธีเปิดการอบรม/
เอกสารประกอบการอบรม     

   4,000 4,000 

 5. ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง ไป
ราชการ 

  2,400  2,400 

รวม   19,200 108,800 56,000 184,000 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้าน    
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2.ร้อยละ 100 ของครูจัดเตรียมความพร้อม
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนผ่านการประเมิน    
เพ่ือรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย  ประเทศไทย  
 

 - การสังเกต 
 - การสอบถาม 
 - ตรวจผลงาน  
 

 - แบบสังเกต 
 - แบบสอบถาม 
 - เกณฑ์การประเมิน  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
7.2 ครูปฐมวัย มีความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

          7.3 โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย มีความเข้มแข็งและยั่งยืน   
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ    พัฒนาการการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ 
กิจกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเสริมพลัง(Empowerment) 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ จุดเน้นผู้เรียน จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป้าหมายในการขับเคลื่อน และให้เขตพ้ืนที่การศึกษาวางแผนด าเนินงาน
พัฒนาตามสภาพและความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 อีกทั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ 11 และวิสัยทัศน์ของประเทศไทย 2570 ซึ่งมุ่งเน้นท าให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีความสามารถในการอ่านเขียน ความสามารถในการคิดค านวณ และมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนา
หลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาเทคนิควิธีการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
เพ่ือท าให้โครงสร้างประชากรไทยเข้มแข็งและทั่วถึง ซึ่งส่งผลท าให้ เกิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552 –พ.ศ. 2561) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2          
ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ภายใต้กิจกรรมการด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
(Problem Solving) ดังนั้นผู้รับผิดชอบจึงได้จัดท าโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อ/เทคนิควิธีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอนด้วยกระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) 
          2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ทัดเทียมกับ
นาชาติ 

3. เป้าหมาย 
      3.1 ด้านปริมาณ 
          - ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในสังกัด ทุกคน 
      3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1 พัฒนาพัฒนาสื่อ/เทคนิควิธีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วย
กระบวนการเสริมพลัง(Empowerment) 

3.2.2 ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเสริม
พลัง (Empowerment)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
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 กิจกรรมที่ 1 จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์          
เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการเสริมพลัง(Empowerment) 

1) ประชุมคณะท างานครูคณิตศาสตร์ 
2) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการจัดท าสื่อ/เทคนิควิธี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ เรื่องจัดท าสื่อ/เทคนิควิธี   จัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 

1) สังเกตการณ์สอน  
2) รว่มสะท้อนผลการสอน    
3) ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
  1) รับสมัครกลุ่มตัวอย่าง 
  2) ด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัย    
  3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้    

5. ระยะเวลาและงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อน ามา
พัฒนาการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการเสริมพลัง(Empowerment) 
1) ประชุมคณะท างานครูคณิตศาสตร์ พฤศจิกายน 2561 กลุ่ม

คณิตศาสตร์ 
2) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

พฤศจิกายน 2561 กลุ่ม
คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการจัดท าสื่อ/เทคนิควิธี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
อบรมเชิงปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ เรื่องจัดท าสื่อ/เทคนิควิธี  
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

พฤศจิกายน 2561 กลุ่ม
คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
1) สังเกตการณ์สอน  ตลอดปีการศึกษา 

2562 
กลุ่ม

คณิตศาสตร์ 
2) ร่วมสะท้อนผลการสอน    ตลอดปีการศึกษา 

2562 
กลุ่ม

คณิตศาสตร์ 
3) ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ตลอดปีการศึกษา 

2562 
กลุ่ม

คณิตศาสตร์ 
 
 

กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
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กิจกรรม 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1) รับสมัครกลุ่มตัวอย่าง  มกราคม 2562 กลุ่ม
คณิตศาสตร์ 

2) ด าเนินงานตามข้ันตอนการวิจัย    ตลอดปีการศึกษา 
2562 

กลุ่ม
คณิตศาสตร์ 

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้    กันยายน 2562 กลุ่ม
คณิตศาสตร์ 

6. งบประมาณ 
  งบด า เนินการจัดสรรจากส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2                    
จ านวน 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อน ามา
พัฒนาการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการเสริมพลัง(Empowerment) 
1) ประชุมคณะท างานครูคณิตศาสตร์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมประชุม จ านวน 15
คน มื้อละ 35 บาท จ านวน 8 มื้อ  

4,200 
  

4,200  

2) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน - 

  
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการจัดท าสื่อ/เทคนิควิธี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
อบรมเชิงปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ เรื่องจัดท าสื่อ/
เทคนิควิธี  จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมอบรม จ านวน 120
คน มื้อละ 35 บาท จ านวน 4 มื้อ  
- ค่าอาหารกลางวันผู้ร่วมประชุม จ านวน 120 คน   
มื้อละ 100 บาท จ านวน 2 มื้อ 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 120 เล่ม ๆ 
ละ 150 บาท 

58,800   
 
 

16,800 
 

24,000 

 
 
 
 
 
 
 

18,000 
กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
1) สังเกตการณ์สอน  
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ (เหมายจ่าย)  
2) ร่วมสะท้อนผลการสอน    
3) ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
ครั้งต่อไป 
 

 
 
 

  
 
 

 

กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 

ใช้งบประมาณจากโครงการนิเทศ 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1) รับสมัครกลุ่มตัวอย่าง 
2) ด าเนินงานตามข้ันตอนการวิจัย    
3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้    

 
30,000 

  
30,000 

 

7.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผล แหล่งข้อมูล 

1. ครูน า สื่อ/เทคนิควิธี ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการเสริมพลัง
(Empowerment) 

ร้อยละ 80 ส ารวจ/แบบส ารวจ 
- ห้องเรียน 
- รายงาน
โครงการ 

2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการเสริมพลัง
(Empowerment) 

ร้อยละ 90 
สังเกตการณ์สอน/ 

แบบบันทึกการสังเกต 
การสอน 

- ห้องเรียน 
- รายงาน
โครงการ 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 

ทดสอบ/แบบทดสอบ 
ผลการทดสอบ 
NT,ONET,LAS 

4. ร้อยละของครูคณิตศาสตร์โรงเรียนกลุ่ม
ตัวเป้าหมายที่จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

ร้อยละ 100 ส ารวจ/แบบส ารวจ รายงานวิจัย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการพัฒนาสื่อ/เทคนิควิธีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ

เสริมพลัง(Empowerment) 
          2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเสริมพลัง
(Empowerment) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ทัดเทียมกับนาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2561 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตาม  
                                และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
             ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งเน้นในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ คณะกรรมการ นโยบายปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ได้ก าหนดเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 และจุดเน้นที่ 3 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่า ระดับ ประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ เขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และนอกจากนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 5 วิชาหลักทั้งชั้น ป.6 และ ม.3 มี
คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ด าเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด อย่างต่อเนื่อง และปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียนให้ มี
คุณภาพตามที่ต้องการได้คือ ครู ซึ่งมีองค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วน ได้แก่คุณภาพของตัวครู และคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลของครูในปีการศึกษา 2560 ส านกงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ (O–NET) ดังนี้ 

ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยรวม 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.29 37.35 52.62 46.75 

ตาราง 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ (O–NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.61 35.46 38.73 44.35 28.98 39.63 

ตาราง 3 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ (O–NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.79 24.81 33.34 45.59 27.54 34.81 

จากตารางพบว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าระดับประเทศ  
และไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรีบพัฒนาโดยเร่งด่วน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในฐานนะหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยได้จัดท า
โครงการเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์  
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1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 

2. เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน มีความสามารถใน   
การอ่าน การเขียน และมีทักษะการคิด 

3. เป้าหมาย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมี

ทักษะการคิด ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีร้อยละ 80 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 จัดกลุ่มคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด 

1) กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ต่ ากว่าระดับประเทศ 
2) กลุ่มท่ีมีผลการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ต่ า

กว่าระดับประเทศ 
3) กลุ่มท่ีมีผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

 กิจกรรมที่ 2 จัดท าข้อมูลสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 
1) รายชื่อโรงเรียน 
2) ข้อมูลครู 
3) ข้อมูลผู้เรียน 
4) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
5) ข้อมูลผลการประเมินในด้านต่างๆ 

           กิจกรรมที่ 3 ปรับพื้นฐานความรู้ผู้เรียนสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 
1) ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2) ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 กิจกรรมที่ 4 จัดค่ายวิชาการ 

1) ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2) ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 กิจกรรมที่ 5 จัดจ้างวิทยากรภายนอก 
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่มสาระ 

 
 
 กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 

4) สังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
5) ร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
6) ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 



หน้า 129 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงานผล 

5. ระยะเวลาและงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดกลุ่มคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด 
1. กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน(O-NET)ต่ ากว่า
ระดับประเทศ 

พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศฯ 

2. กลุ่มที่มีผลการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ
(National Test : NT)ต่ ากว่าระดับประเทศ 

พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศฯ 

3. กลุ่มที่มีผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 

พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าข้อมูลสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 
รายชื่อโรงเรียน/ข้อมูลครู/ข้อมูลผู้เรียน/ข้อมูลแหล่งเรียนรู้/ข้อมูลผล
การประเมินในดา้นตา่งๆ 

พฤษภาคม 2561  

กิจกรรมที่ 3  ปรับพื้นฐานความรู้ผู้เรียนสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 
1. ผู้เรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศฯ 
2. ผู้เรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้เรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศฯ 
กิจกรรมที่ 4 จัดค่ายวิชาการ 
1. ผู้เรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศฯ 
2. ผู้เรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศฯ 
3. ผู้เรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 พฤษภาคม 2561  
กิจกรรมที่ 5 จัดจ้างวทิยากรภายนอก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
1. สังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตลอดปีการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 
2. ร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    ตลอดปีการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 
3. ร่วมเสนอแนวทางการพฒันาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ในคร้ัง
ต่อไป 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผล 
จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน มี.ค. 2561 กลุ่มนิเทศฯ 

 
 
 
 
 
6. งบประมาณ 
  งบด าเนินการจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน  
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดกลุ่มคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด 
1. กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน        
(O-NET)ต่ ากว่าระดับประเทศ 

- 
  

 

2. กลุ่มที่มีผลการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ
(National Test : NT)ต่ ากว่าระดับประเทศ 

- 
  

 

3. กลุ่มที่มีผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 

- 
  

 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าข้อมูลสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 
รายชื่อโรงเรียน/ข้อมูลครู/ข้อมูลผู้เรียน/ข้อมูลแหล่งเรียนรู้/
ข้อมูลผลการประเมินในด้านต่างๆ 

- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม และอาหารกลางวนั คณะท างาน
จ านวน 20 คน ๆ 170 บาท ต่อวัน จ านวน 2 วนั  เป็นเงนิ 

6,800 

  
 

6,800 
 

กิจกรรมที่ 3  ปรับพื้นฐานความรู้ผู้เรียนสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 
1. ผู้เรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3   
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม จ านวน 750 คนๆ ละ50 บาทต่อวัน 
จ านวน 3 วัน 

112,500 
 112,500 

 

2. ผู้เรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม จ านวน 750 คนๆ ละ50 บาทต่อวัน 
จ านวน 3 วัน 

112,500 
 112,500 

 

3. ผู้เรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม จ านวน 300 คนๆละ50 บาทต่อวัน 
จ านวน 3 วัน 

45,000 
 

45,000  

กิจกรรมที่ 4  จัดค่ายวิชาการ 
1. ผู้เรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3   
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม จ านวน 750 คนๆ ละ50 บาทต่อวัน 
จ านวน 3 วัน 
2. ผู้เรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม จ านวน 750 คนๆ ละ50 บาทต่อวัน 
จ านวน 3 วัน 
3. ผู้เรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม จ านวน 300 คนๆละ50 บาทต่อวัน 
จ านวน 3 วัน 

270,000  270,000 

 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร (ถัวจ่าย) 100,000 100,000   
3. ค่าวัสดุ อปุกรณ์ในการจัดค่ายวิชาการ(ถัวจา่ย) 54,320   54,320 
กิจกรรมที่ 5  จัดจ้างวทิยากรภายนอก 
ค่าจ้างวทิยากรภายนอกจ านวน  5 คน ๆ ละ 40,000 บาท 200,000 200,000   

กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
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รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1. สังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้  50,000  50,000 

 
2. ร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

3.ร่วมเสนอแนวทางการพฒันาการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ใน
คร้ังต่อไป 
กิจกรรมที่ 7 สรุปรายงานผล 
จัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน 1,000   1,000 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผล แหล่งข้อมูล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น 

ร้อยละ 5 ทดสอบ/แบบทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

NT,O-NET 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง และ   มีทักษะการคิด ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับดี 

ร้อยละ 80 ทดสอบ/แบบทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

NT,O-NET 

3. ร้อยละของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานของหลักสูตร 

ร้อยละ 100 
สังเกต/แบบสังเกต 

 
ชั้นเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
2. ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ   ขับเคลื่อนสภานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ                
โครงการ              (  )  โครงการใหม่          (  ) โครงการต่อเนื่อง     
สนองนโยบาย ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน         



หน้า 132 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สนองประเด็นกลยุทธ์ พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายนพดล  เสนาอาจ 
                            2. นางดาวใจ  นันทจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  กันยายน 2561 - กันยายน 2562 
 
 

1 . หลักการและเหตุผล(โปรดเขียนให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.) 
การพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งหมายรวมถึง 

กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารใน
ทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลโลก
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี
ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยด าเนินการขับเคลื่อนผ่าน
กิจกรรมสภานักเรียนในทุกสถานศึกษาในสังกัด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยมีสภานักเรียน
เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม ภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาภาวะความเป็นผู้น านักเรียนให้มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของขาติยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาขับเคลื่อนสภานักเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

3.  ตัวช้ีวัด 
3.1 เชิงปริมาณ   
3.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

3.2 เชิงคุณภาพ 
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3.2.1 ร้อยละผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของขาติยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2.2 จ านวนสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนสภานักเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

4. เป้าหมาย 
 4.1 นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ทุกคน 
 4.2 สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน 102 แห่ง 
กับ 5 สาขา 

5 . กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิด
ชอบ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.62
 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

1 ประชุมจัดท าแผนการด าเนินงาน ** **            
2 อบรมให้ความรู้แก่สถานศึกษาใน

การด าเนินงานการขับเคลื่อน
สภานักเรียนในสถานศึกษา 

       **      

3 กิจกรรมประกวดโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี 
2562 

        **     

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียน/ น าเสนอผลงาน
โรงเรียนต้นแบบ 

           **  

6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 128,500 บาท 

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

1. ประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 

- 1,500 - - 
1,500 พ.ย.2562  

2. อบรมให้ความรู้แก่
สถานศึกษาในการด าเนนิงาน
การขับเคลื่อนสภานักเรียนใน
สถานศึกษา 

10,000 20,000 2,000 - 

 
32,000 

พ.ค.2562  

3. กิจกรรมประกวดโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน 
ประจ าปี 2562 

30,000 20,000 10,000 - 60,000 มิ.ย.2562  
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ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียน/ น าเสนอผลงาน
โรงเรียนต้นแบบ 

10,000 20,000 5,000 - 35,000 ก.ย.2562  

 รวมทั้งสิ้น 50,000 61,500 17,000 - 128,500   

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

8. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบนัหลักของชาติ ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบา้นเมืองมี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

- แบบประเมนิ 
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ ์

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของขาติยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบา้นเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนสภานักเรียนให้
เป็นโรงเรียนตน้แบบสภานักเรียน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของขาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

9.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของขาติยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

9.3 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนสภานักเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
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ชื่อโครงการ   กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน                                          
(การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561) 

โครงการ      (   ) โครงการใหม่ ( / )  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2  
ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภาพันธ์ 2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 นโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญกับการน ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา เนื่องจาก
สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาของสังคมโลก และการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้การด าเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น การต่อสู้
ดิ้นรนแข่งขันทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและ
พฤติกรรม โดยมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากประชาชนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง อาจจะ
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามได้ จากสภาพดังกล่าว จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับลักษณะของสังคมในปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้น านโยบาย
ดังกล่าวขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยมอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อนงาน
ด้านการน ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬา 
นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมการเล่นกีฬาส าหรับประชาชนทั่วไป โดยเปิดพื้นที่ของสถานศึกษา
ให้ประชาชนได้เข้ามาใช้สนามกีฬาของโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส ารวจ
สถานศึกษาทุกสังกัดใน ศธ. พบว่ามีสถานศึกษามากกว่า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมให้ประชาชนเข้าใช้
บริการ ในส่วนของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน เพ่ือเชิญชวนประชาชน
ให้เข้ามาใช้สนามกีฬาและโรงยิมฯในโรงเรียนได้ ซึ่งนอกจากสนับสนุนสถานที่แล้ว สพฐ. จะสนับสนุนอุปกรณ์
ในการเล่นกีฬาให้ประชาชนด้วย ขณะเดียวกันจะมีโครงการรับโค้ชจิตอาสา หรือ ผู้น ากีฬาของชุมชน โดยเชิญ
ชวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นโค้ชจิตอาสา สอนประชาชนในช่วงที่มาเล่นกีฬาในสถานศึกษา 
ซึ่งขณะนี้มีบุคคลที่มีความพร้อมสมัครเข้ามาเป็นโค้ชจิตอาสามากกว่า 7 หมื่นคนแล้ว 

นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งคือ
การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชา
ให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการ
ให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่น
กีฬาระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อท าให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม แก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งสถานศึกษาจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญตามนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้น จึงก าหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนน าร่องตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา การมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม กระตุ้น ให้นักเรียนได้ค้นหา
ศักยภาพและความชอบในกิจกรรมกีฬา และเพ่ือสู่ความเป็นเลิศในกีฬาประเภทนั้นๆ การส่งเสริมเผยแพร่
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานั้น นับว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเล่นกีฬาและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมสร้างให้บุคคลเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบรู้จักการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการร่วมกันประกอบกิจกรรมในการไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่ง
เสพติดและอบายมุขต่างๆ อีกด้วย  อีกทั้งส่งผลดีโดยตรงแก่นักเรียน ท าให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์           
และแข็งแรง ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือสนองตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ที่มีความพร้อมในการเล่นกีฬาได้มีโอกาสเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง                 

ตามหลักมาตรฐาน 
2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาในแต่ละประเภท 
2.4  เพ่ือให้นักเรียนเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา  มีน้ าใจต่อกัน  มีการท างานเป็นทีม  
2.5  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2.6  เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติของนักเรียน ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็น

สื่อ 
2.7  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง 
2.8  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และอบายมุข 
2.9  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในกิจกรรมของการเล่นกีฬา 

3.  ตัวช้ีวัด     
3.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนและคณะครูโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 จ านวน  105  โรงเรียน  จ านวนทั้งสิ้น  16,261 คน       

3.2 เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 
  - ผู้ปกครองประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจในการจัดการแข่งขัน 

4. เป้าหมาย  
 - นักเรียนและคณะครูโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2        
จ านวน  105  โรงเรียน  จ านวนทั้งสิ้น  16,261 คน      

5. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
จัดกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด ดังนี้  
5.1 ประเภทกีฬา  

     ระดับประถมศึกษา      ระดับมัธยมศึกษา 
1. ฟุตบอล (ชาย)    1. ฟุตบอล (ชาย) 
2. วอลเลย์บอล ( ชาย/หญิง )  2. วอลเลย์บอล ( ชาย/หญิง ) 
3. เซปักตระกร้อ( ชาย/หญิง )  3. เซปักตระกร้อ ( ชาย/หญิง ) 
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4. ฟุตซอล ( ชาย )   4. ฟุตซอล ( ชาย) 
5. วิ่ง 31 ขา  ( รวมชายหญิง )  5. บาสเก็ตบอล ( ชาย/หญิง ) 
6. คีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย(รวมชาย/หญิง)  6. คีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
7. วิ่ง 31 ขา  ( รวมชายหญิง )                                (รวม   ชาย/หญิง)   

5.2 ประเภทกรีฑา 
     ระดับประถมศึกษา       ระดับมัธยมศึกษา 
1. วิ่ง 80 เมตร, วิ่ง 100 เมตร  1. วิ่ง 100 เมตร วิ่ง 200 เมตร ,วิ่ง 400 เมตร ,  

           ( ชาย/หญิง )                                        วิ่ง 800 เมตร,วิ่ง 1,500 เมตร  ( ชาย/หญิง ) 
      2. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร,วิ่งผลัด 4 x 200 เมตร 

    ( ชาย/หญิง ) 
3. กระโดดไกล ( ชาย/หญิง )   
4. ทุ่มน้ าหนัก ( ชาย/หญิง )   
5. เขย่งก้าวกระโดด ( ชาย/หญิง ) 

 ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ( จ านวน 5 วัน ) 
        

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.6

1 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.พ
.62

 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย.

62
 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.6

2 

ก.ค
.62

 

ส.ค
.62

 

ก.ย
.62

 

1. จัดท าโครงการเสนอผูบ้ริหาร 
2. วางแผนการด าเนินงาน 
3. ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผล 

**  
** 

 
** 

 
 
** 

 
 
 
** 

 
 
 
 
** 

 
 
 
 
** 

 
 
 
 
** 

     

6.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 620,000 บาท (หกแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  
           6.1 งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จ านวนเงิน 320,000 บาท  

ที่ กิจกรรมในการใช้
งบประมาณ 

เงินงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 

แทน (บาท) 
ค่าใช้สอย 

(บาท) 
ค่าวัสด ุ
(บาท) 

อ่ืนๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 ค่าตอบแทนวงค์
ดุริยางค ์จ านวน 4 
วงๆละ 5,000 บาท 
 

20,000 
 

   20,000 
 

กุมภาพันธ์ 
2562 

นาง 
ญานชิศา  
บางเมืองแสน 

2 ค่าอาหาร,อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับครู นักเรียน
และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน  
600 คน x 100 
บาท x 5 วัน 

 300,000   300,000 กุมภาพันธ ์
2562 
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ที่ กิจกรรมในการใช้
งบประมาณ 

เงินงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 

แทน (บาท) 
ค่าใช้สอย 

(บาท) 
ค่าวัสด ุ
(บาท) 

อ่ืนๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
 

300,000   320,000   

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

6.2 งบประมาณจาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน 300,000 บาท 
ที่ กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 
เงินงบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 
(บาท) 

ค่าใช้สอย 
 

(บาท) 

ค่าวัสด ุ
 

(บาท) 

อ่ืนๆ 
 

(บาท) 

รวม 
 

(บาท) 
1 ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่มส าหรับครู
และผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 จ านวน  400 คน 
35 บาท x 2 มื้อ x 
5 วัน 
 

 140,000 
 

  140,000 
 

 นาง 
ญานชิศา  
บางเมืองแสน 

2 ค่าอาหารกลางวนั
ส าหรับครูและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 จ านวน  400 คน 
80 บาท x 1 มื้อ x 
5 วัน 
 

 160,000   300,000 กุมภาพันธ ์
2562 

รวมทั้งสิ้น  300,000   300,000   
งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2  

8.  การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. จ านวนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
2. สถิติการแข่งขันกีฬาแตล่ะประเภท 

-  สังเกต 
-  ตรวจสอบผลการแข่งขัน 

-  แบบรายงาน และแบบ
ประเมินผล 
-  สรุปผลการแข่งขัน 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐาน 
 9.2 นักเรียน มีโอกาสมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาในแต่ละประเภท 
 9.3 นักเรียนได้พัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะด้านกีฬา มีน้ าใจต่อกัน มีการท างานเป็นทีม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์
          9.4 นักเรียน มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และแข็งแรง มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรมและเป็นผู้มีน้ าใจ         
เป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย 
 9.5 นักเรียนให้เวลากับกิจกรรมการเล่นกีฬา ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 
          9.6 โรงเรียนในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีทีมนักกีฬา         
ในแต่ละประเภท ส่งต่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  
 9.7 ผู้ปกครองประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในกิจกรรมการเล่นกีฬาและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเห็นถึง
ความส าคัญของการเล่นกีฬา 
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ชื่อโครงการ   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

โครงการ    (   ) โครงการใหม่ ( / )  โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
งบประมาณเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย  และยุทธศาสตร์ภาครัฐ และยังเป็น
เครื่องมือในการบริหาร งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล        
การบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อก าหนดอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนให้มากที่สุด การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องค านึงถึงการใช้งานเป็นส าคัญ เกิดความคุ้มค่าในการใช้
จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560         
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานการ เงินและสินทรัพย์จึงได้จัดท าโครงการนี้ 

2. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
        2. เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุ ของสถานศึกษา
ในสังกัด มีกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
        3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
            1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
              2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบฯ 
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       3.2  เชิงคุณภาพ 
              การบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได ้

4. งบประมาณ 250,000 บาท 

5. กิจกรรมหลัก 
ที่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
1 
2 
 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
8 

กิจกรรมหลักที่ 1  ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561กิจกรรมหลักที่ 2  อบรมการจัดหาพัสดุ ตาม "พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กิจกรรมหลักที่ 3  อบรมการจัดท าราคากลาง และการประกาศราคากลางตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กิจกรรมหลักที่  4  การเร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ก่อหนี้ผูกพันและการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสแรก 
กิจกรรมหลักที่ 5  การเขียนบัตร  เบิกจ่ายเงินเดือนตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และเงิน
อ่ืนๆ ที่จ่ายควบ 
กิจกรรมหลักที่ 6  ประชุมการยืน่ขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรมหลักที่ 7 การตรวจสอบพัสด ุเพื่อรายงานผลการปฏบิตัิงานดา้นบัญชีของส่วน
ราชการ 
กิจกรรมหลักที่ 8  การติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี เม่ือใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ 

         - 
     90,000 
     30,000 
     30,000 
     24,000 
         - 
         - 
     76,000     

                                                     รวมงบประมาณทัง้สิ้น     250,000 

6. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
    กิจกรรมหลักท่ี 1 ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ที่ กิจกรรม 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.6

1 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

หมาย
เหต ุ

1 วางแผนงาน x x            
2 เสนอขออนุมัติ

ด าเนินโครงการ 
 x            

3 ประชุมชี้แจง
ตามโครงการ 

  x           

4 รายงาน
โครงการ 

   x          
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 กิจกรรมที่ 1.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   - 
 
ที่ 

 
กิจกรรมการใช้     
งบประมาณ 

                            เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่น ๆ รวม 

1 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มในการ
ประชุม 

         -         - 1-2  วัน กลุ่มการเงิน 

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

กิจกรรมหลักที่ 2  อบรมการจัดหาพัสดุ ตาม "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

ที่ กิจกรรม 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.6

1 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

หมาย
เหต ุ

1 วางแผนงาน x x            
2 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ  x            
3 แต่งตั้งคณะท างาน   x           
4 ประชุมชี้แจงท างาน   x           
5 จัดท าคู่มือ/หลักสูตร    x          
6 ติดต่อประสานงานวทิยากร/สถานที่    x          
7 ด าเนินการอบรม     x         
8 สรุป/วิเคราะห์ผลการอบรม      x        
9 รายงานผลการอบรม      x        

   กิจกรรมที่ 2.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 90,000.- บาท 
 
ที่ 

 
   กิจกรรมการใช้      
   งบประมาณ 

                            เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่น ๆ รวม 

1 ค่าตอบแทนวทิยากร   4,400         14,400 2-3  วัน กลุ่มการเงิน 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร    1,600      1,600   
3 ค่าพาหนะวิทยากร    7,200      7,200   
4 ค่าอาหาร/อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
  44,000     44,000   

5 ค่าที่พักวิทยากร     4,800      4,800   
6 ค่าจ้างเหมาบริการ     2,000      2,000   
7 ค่ารับรองและพิธีการ     1,000      1,000   
8 ค่าวัสด ุ   15,000   15,000   
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ที่ 

 
   กิจกรรมการใช้      
   งบประมาณ 

                            เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่น ๆ รวม 

 รวม  4,400   60,600 15,000    90,000   
งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

กิจกรรมหลักที่ 3  อบรมการจัดท าราคากลาง และการประกาศราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ที่ กิจกรรม 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.6

1 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 หมาย

เหต ุ

1 วางแผนงาน x x            
2 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ  x            
3 แต่งตั้งคณะท างาน  x            
4 ประชุมชี้แจงท างาน  x            
5 จัดท าคู่มือ/หลักสูตร   x           
6 ติดต่อประสานงานวทิยากร/สถานที่   x           
7 ด าเนินการอบรม   x           
8 สรุป/วิเคราะห์ผลการอบรม    x          
9 รายงานผลการอบรม    x          

   กิจกรรมที่ 3.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 30,000.- บาท 
 
ที่ 

 
   กิจกรรมการใช้      
   งบประมาณ 

                            เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่น ๆ รวม 

1 ค่าตอบแทนวทิยากร   3,000          3,000 1-2  วัน กลุ่มการเงิน 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร          
3 ค่าพาหนะวิทยากร          
4 ค่าอาหาร/อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 
  22,000      22,000   

5 ค่าที่พักวิทยากร           
6 ค่าจ้างเหมาบริการ     1,000     1,000   
7 ค่ารับรองและพิธีการ     1,000     1,000   
8 ค่าวัสด ุ     3,000    3,000   
 รวม    3,000   24,000   3,000  30,000   

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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    กิจกรรมหลักท่ี 4  การเร่งรัดการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ไตรมาสแรก 
ที่ กิจกรรม 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.6

1 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 หมาย

เหต ุ

1 วางแผนงาน x             
2 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ  x            
3 ประชุมชี้แจงตามโครงการ   x       x    
4 ด าเนินงานตามโครงการ   x        x x  
5 รายงานโครงการ    x        x  

   กิจกรรมที่ 4.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 30,000.- บาท 
 
ที่ 

กิจกรรมการใช้     
งบประมาณ 

                            เงินงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อ่ืน ๆ รวม 

1 ค่าอาหารท าการ
นอกเวลา 

  
30,000 

         30,000    15  วัน 
 (10 คน) 

กลุ่ม
การเงิน 

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

กิจกรรมหลักที่ 5  การเขียนบัตร  เบิกจ่ายเงินเดือนตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และเงินอื่นๆ ที่จ่ายควบ 
ที ่ กิจกรรม 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 
ม.

ค.
62

 
ก.

พ.
62

 
มี.

ค.
62

 
เม

.ย
.62

 
พ.

ค.
62

 
มิ.

ย.
62

 
ก.

ค.
62

 
ส.

ค.
62

 
ก.

ย.
62

 หมาย
เหตุ 

1 วางแผนงาน x      x       
2 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ x             
3 ประชุมชี้แจงตามโครงการ  x    x        
4 ด าเนินงานตามโครงการ  x      x      
5 รายงานโครงการ  x      x      

กิจกรรมที่ 5 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 24,000.- บาท 
 
ที่ 

 
กิจกรรมการใช ้
งบประมาณ 

                            เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่า
วัสดุ 

อื่น ๆ รวม 

1 ค่าอาหารท าการ
นอกเวลา 

  24,000          24,000    12  วัน 
  (10 คน) 

กลุ่มการเงิน 

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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กิจกรรมหลักที่ 6  ประชุมการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที ่ กิจกรรม 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 
ม.

ค.
62

 
ก.

พ.
62

 
มี.

ค.
62

 
เม

.ย
.62

 
พ.

ค.
62

 
มิ.

ย.
62

 
ก.

ค.
62

 
ส.

ค.
62

 

ก.
ย.

62
 หมาย

เหตุ 

1 วางแผนงาน        x      
2 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ         x     
3 ประชุมชี้แจงตามโครงการ         x     
4 รายงานโครงการ          x    

กิจกรรมที่ 6.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ    -  บาท 
 
ที่ 

 
กิจกรรมการใช้     
งบประมาณ 

                            เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา
ด าเนิน 
การ 

 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่น ๆ รวม 

1 ค่าตอบแทน
วิทยากร 

      -           -    1  วัน กลุ่มการเงิน 

2 ค่าเบี้ยเลี้ยง
วิทยากร 

      -        -   

3 ค่าอาหาร/
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

      -        -   

   รวม      -      -        -   
งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

กิจกรรมหลักที่ 7  การตรวจสอบพัสดุ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
ที่ กิจกรรม ต.ค.

61 
พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

หมาย
เหต ุ

1 วางแผน
งาน 

          x   

2 เสนอขอ
อนุมัติ
ด าเนิน
โครงการ 

          x   

3 ประชุม
ชี้แจงตาม
โครงการ 

          x   
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ที่ กิจกรรม ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

หมาย
เหต ุ

4 ด าเนินงาน
ตาม
โครงการ 

           x  

5 รายงาน
โครงการ 

           x  

กิจกรรมที่ 7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน  - บาท 
 
ที่ 

 
กิจกรรมการใช้    
งบประมาณ 

                            เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่น ๆ รวม 

1 ค่าอาหารท าการ
นอกเวลา 

    -            -    10  วัน 
 (10 คน) 

กลุ่มการเงิน 

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

กิจกรรมหลักที่ 8 การติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
ที่ กิจกรรม ต.ค.

61 
พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

หมาย
เหต ุ

1 วางแผน
งาน 

         x x   

2 เสนอขอ
อนุมัติ
ด าเนิน
โครงการ 

         x    

3 ประชุม
ชี้แจงตาม
โครงการ 

         x    

4 ด าเนินงาน
ตาม
โครงการ 

          x x  

5 รายงาน
โครงการ 

           x  
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กิจกรรมที่ 8.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 76,000.- บาท 
 
ที่ 

 
กิจกรรมการใช้     
งบประมาณ 

                            เงินงบประมาณ  
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่น ๆ รวม 

1 ค่าอาหารท าการ
นอกเวลา 

  36,000          
36,000 

20  วัน กลุ่มการเงิน 

2 ค่าอาหาร/
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

   40,000      
40,000 

  

 รวม  36,000 40,000     76,000   
งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7.  ผลผลิต (Output) 
     เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาหนองคายเขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วน เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ 

8. ผลลัพธ์  (Outcome) 
     1.  สถานศึกษาในสังกัดมีกรอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
     2.  มีเครือข่าย/ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพพัสดุ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ     
         ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
      1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
      2. ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็ว 
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. สถานศึกษามีพัสดุ และทรัพยากรในการพัฒนาการเรียนการสอน ได้ทันตามความต้องการใช้งาน 
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ชื่อโครงการ งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน 
โครงการ                  (  )  โครงการใหม่          ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน 
                            วิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองจุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางร าเพย ทินกระโทก และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม  2561  -  30 กันยายน  2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการวิชาชีพและมีสุนทรียภาพด้านดนตรีกีฬา
ศิลปะการแสดงรวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนที่เป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตกอร์ปกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 ในหลักการและความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คู่คุณธรรมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เด็กและเยาวชน
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์จึงสร้าง
โอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็ม
ความสามารถจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศเพ่ือรองรับการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศตลอดจนส่งเสริมครูและบุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียนที่มีความสามารถเพ่ือร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ

สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์กีฬาศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ วิชาชีพสุนทรีภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์กีฬาศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ทั้งในความสามารถพิเศษ 
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3. ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสานและ
กิจกรรมปฐมวัยได้ตัวแทนตามประเภทที่ก าหนดเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
ผลงานนักเรียน/ครูผู้บริหารที่ดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ไปจัดนิทรรศการเสนอผลงานเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่

ครบตามประเภทที่ก าหนด 

4. เป้าหมาย 
4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 2 ในกลุ่ม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสานและกิจกรรมปฐมวัยเป็น
ตัวแทนตามประเภทที่ก าหนดเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ 

4.2 มีผลงานนักเรียน/ครูผู้บริหารที่ดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ไปจัดนิทรรศการเสนอผลงานเป็นตัวแทน
เขตพ้ืนที่ครบตามประเภทที่ก าหนด 

4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่และมีความสามารถพิเศษ         
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 
ม.

ค.
62

 
ก.

พ.
62

 
มี.

ค.
62

 
เม

.ย
.6

2 
พ.

ค.
62

 
มิ.

ย.
62

 
ก.

ค.
62

 
ส.

ค.
62

 
ก.

ย.
62

 
1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ/

ประชาสัมพันธ์ 
 **

* 
           

2 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน        **
* 

     

3 เตรียมความพร้อมระดับเขตพ้ืนที่
โดย 

         **
* 

   

4 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับ
เขตพ้ืนที่ และระดับภาค 

           **
* 

 

5 5.สรุปรายงานผล              
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6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ที ่
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
รวม 

1. ประชุมกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อเตรียม
ความพร้อม 

 15,000   15,000 
 

ก.ค.2562 
 
กลุ่มนิเทศฯ 

2. ประชุมกรรมการตัดสิน
กิจกรรม 

 30,000   30,000 
 

ก.ค.2562 
 
กลุ่มนิเทศฯ 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น 
วัสดุการแข่งขัน โต๊ะ 
เต็นท์ เวที เครื่องเสียง 
ตลอดงาน 

 
 
 

 

 
80,000 
 

 
 

80,000 
 

ก.ย.2562 

 
กลุ่มนิเทศฯ 

5. ค่าอาหารและอาหาร
ว่างกรรมการและผู้ร่วม
กิจแข่งขัน 

 
 

100,000  100,000 
ก.ย.-ต.ค 

62 

 
กลุ่มนิเทศฯ 

 รวมทั้งสิ้น  45,000 180,000  225,000   
งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี โรงเรียนบ้านวัดหลวง และส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  

8. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม 
2. ผลการจัดกิจกรรม แบบรายงาน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           สถานศึกษาได้เผยแพร่ผลการจัดการศึกษา ผลงานครูและนักเรียนให้สาธารณชน ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ และนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา 
โครงการ                      (/ )  โครงการใหม่          (  ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์    3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน 
                            วิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองจุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางร าเพย  ทินกระโทก ศึกษานิเทศก์ทุกคน และชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินงาน       1 ตุลาคม  2561  -  30 กันยายน  2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
   สถานการณ์การศึกษาไทย โลกก้าวสู่สังคม – เศรษฐกิจฐานความรู้ การศึกษานับเป็นเครื่องมือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และโลกในยุคศตวรรษที่ 21 จากกระแส
การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในขณะที่ประเทศประสบวิกฤติการศึกษา โดยมี
ประชากรวัยเรียนส่วนหนึ่งเรียนรู้แบบไร้ความสามารถ เสมือน “เด็กลอยล่อง” มีแนวโน้มออกกลางคันสูง และ
มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การตัดสินใจทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรมล้วนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
เด็กจ านวนมากก าลังถูกบีบ ให้ออกจากโรงเรียน  ครอบครัว ชุมชน เข้าสู่วงจรอบายมุขของสังคม ที่เต็มไปด้วย
สิ่งแวดล้อมอันตราย เข้าสู่ถนนยุวอาชญากรง่ายข้ึน 
   การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับ
การยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ
มีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
อุดมการณ์และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย   
เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยชมรมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน มีภาระหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงก าหนดโครงการเพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและยุวกาชาด 
แนะแนว ชุมนุม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ทบทวนความรู้และมั่นใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด 
 2. เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกได้อย่าง
มั่นใจ 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา 
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3.  เป้าหมาย  ประกอบด้วย 
3.1 เชิงปริมาณ 

   -  ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโรงเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน ๆละ 3 คน  
3.2 เชิงคุณภาพ  

1. ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด ได้รับการส่งเสริมและได้รับการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน    
  2. นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม
โลกได้อย่างมั่นใจและเป็นคนดีของสังคม 
  3. ครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในสถานศึกษา  

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ  
ยุวกาชาดในสถานศึกษา   
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และประชุม

วิทยากรเพื่อวางแผนการอบรมจัดเตรียม
หลักสูตรและ เตรียมเอกสาร 

2. แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุก โรงเรียน   
3. จัดกิจกรรมการพัฒนา 

 
 
1 มกราคม 2562 – 
 
30 กันยายน 2562 

 
 
นางร าเพย ทินกระ
โทก และ ชมรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
5.1 ระยะเวลา 1 มกราคม  2562 – 30 กันยายน  2562 

     5.2 สถานที่  สพป.หนองคาย เขต 2  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

6. งบประมาณ 
6.1 งบประมาณจ านวน   100,000     บาท 
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

7.งบประมาณด าเนินการ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา (กลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา) ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  275คนๆละ 170 บาท 
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 12 คนๆละ 500 บาท 
1.3 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 
1.4 ค่าพิธีเปิดและสถานที่ 

 
 
  9,3500 
    3,500 
    2,000 
    1,000 

รวม 100,000 
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8. การติดตามและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด  วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดได้รับการ
ส่งเสริมและได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน    
2. นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกได้
อย่างมั่นใจ 
3. ครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมแนะแนว
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 

1. นิเทศติดตามและ
สังเกตการสอนของครู 

 
 
 

- แบบบันทึกผลการ
นิเทศและสังเกตการ
สอน 
- แบบส ารวจความพึง 
พอใจ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดได้รับการส่งเสริมและได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน    

        2. นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกได้
อย่างมั่นใจ 
        3. ครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา  
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ชื่อโครงการ            โครงการรักษ์ภาษาไทย 
โครงการ               (/ )  โครงการใหม่          (  ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์    3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้าน 
                            วิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองจุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางร าเพย  ทินกระโทก 
ระยะเวลาด าเนินงาน    1 ตุลาคม  2561  -  30 กันยายน  2562 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอัน
ประเสริฐ ทรงให้ความส าคัญด้านการพัฒนาคนด้วยการศึกษา เป็นอย่างมากโดยทรงพัฒนาด้านการศึกษา
ด าเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ทรงเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน และทรงติดตามผล
การศึกษา รวมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ ได้ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ต่างๆอยู่เสมอ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษารู้สึก
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ด้วยการอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราช
ด ารัสอันเกี่ยวกับการศึกษาและเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ ภารกิจ
ส าคัญของตน และน้อมน าในแนวพระราชด าริอันเกี่ยวกับการศึกษาและพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ด้าน
ด้านภาษาไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงศึกษา
ภาษาไทยเมื่อทรงเจริญวัยแล้ว เมื่อครั้งยังทรงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงศึกษาภาษาไทยบ้าง
เล็กน้อยจากพระอาจารย์ที่ไปถวายอักษร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อสมเด็จพระบรม
เชษฐาธิราช เสด็จนิวัตรพระนครครั้งสุดท้าย พระองค์จึงได้ทรงศึกษาภาษาไทยอย่างจริงจัง เพราะทรงถือว่า 
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีส าคัญที่สุดของไทย  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้ เ พ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านภาษา อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) จึงจัดให้มีโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูรโดยจัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทักษะและความสามารถด้านภาษาไทย ของครู ศึกษานิเทศก์ 
และนักเรียนขึ้น 
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   เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนดขึ้น ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร 
บดินทรเทพยวรางกูร 
 2. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะความสามารถและทักษะของผู้เรียนด้านภาษาไทย 
 3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 
 4. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอน นักเรียน โรงเรียนที่พัฒนาการเรียนการสอนภาษไทยที่ประสบ
ผลส าเร็จประจ าปี 2562 

3.  เป้าหมาย ประกอบด้วย 
  ครูผู้สอน นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่ เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ จ านวน 12 คน 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและกรรมการ
ประกวดกิจกรรม 
ประกวดกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย 
ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับประเทศ 
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมระดับประเทศ 
สรุปรายงานผลการแข่งขัน 
 

 
1 พฤษภาคม  2562  
-  30 กันยายน  
2562 

 
 
นางร าเพย ทินกระ
โทก 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
5.1 ระยะเวลา 1 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 

 
6. งบประมาณด าเนินการ ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. จ านวน  100,000 บาท หนึ่งแสนบาทถ้วน (ขอถัวจ่ายทุก
รายการ) 

กิจกรรม งบประมาณ 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 5,000 
2. ประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทย 70,000 
3. เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 25,000 

รวม 100,000 
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7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผลการแข่งขันกิจกรรม อ่านเอาเรื่องตาม
แนวทาง PISA นักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 
2. ผลการแข่งขันกิจกรรม 

 สอบแข่งขัน 
 
 
 

 แบบทดสอบจาก สพฐ. 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะความสามารถและทักษะของผู้เรียนด้านภาษาไทย 
 2. ได้เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 
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ชื่อโครงการ  จัดจ้างบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
แผนงาน    บริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่หน้าที่ ตามมาตรา 37 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในการก ากับดูแล จัดท านโยบายและ
แผนพัฒนา การด าเนินงานอ่ืนๆ ในระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่างๆ เป็นจ านวนมาก
ประกอบกับมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนอัตราบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ และการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงด าเนินการจัดจ้างลูกจ้างบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ใน
ต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

1. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
2. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนิติกร 
3. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานท าความสะอาด 
4. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  

- ด าเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 5 อัตรา คือ 
3.1.1. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จ านวน  2  อัตรา 
3.1.2. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนิติกร   จ านวน  1  อัตรา 
3.1.3. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่พนักงานท าความสะอาด  จ านวน  1  อัตรา 
3.1.4. จัดจ้างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน  1  อัตรา 

3.2 ด้านคุณภาพ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีสภาพคล่องในด้านการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
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4. การด าเนินงานและกิจกรรม 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผู้รับผิด
ชอบ 

2561 2562 

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. ส ารวจและ
วิเคราะห์ปัญหา 

            
- 

กลุ่ม
บริหาร
งาน
บุคคล 
 

2. จัดท าโครงการฯ             - 

3. ด าเนนิการจัดจา้ง
บุคลากรสนับสนุน
การศึกษา 

            
793,800 

4. สรุปผลและ
รายงานผล 

             

รวมเป็นเงิน 793,800  

5. การควบคุม ก ากับและติดตามผล 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้

ประเมิ
น 

2561 2562 

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.นิเทศโครงการ             กลุ่มอ านวยการ
,กลุ่มกฎหมาย
และคดี,หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

คณะ
กรรม 
การ
ประเมิ
น
โครงกา
ร 

2.รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

3.ประเมินผล
โครงการ 

            

6. งบประมาณ 
 งบบริหารส านักงาน ปีงบประมาณ 2562 (งบด าเนินงาน) 793,800 บาท  (ค่าจ้าง 756,000 บาท และ
เงินประกันสังคมร้อยละ 5  37,800 บาท) 

7. การประเมินผล 
 7.1 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  7.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีสภาพคล่องในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

  7.1.2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
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  7.1.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 7.2 วิธีการประเมิน 
  7.2.1 การสังเกตุ 
  7.2.2 การสอบถาม 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ        

ของส านักงานฯ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 

โครงการ  (  ) โครงการใหม่ (    ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์ ที่ 3  พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
สนองจุดเน้น              ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางสาวนิตยา  ตาตินิจ และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกคน 
           2. นางอิชยา  สิงห์ค า และบุคลากรในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล  (โปรดเขียนให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.) 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 56 ก าหนดให้

ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่ง ครูผู้ ช่วย 
ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนในการด าเนินการ นั้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงาน
บุคคล จึงได้ก าหนดจัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ บุคลิกลักษณะของครูผู้ ช่วย ให้สามารถ
ปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และครูผู้ช่วยได้รับ
การฝึกพัฒนาจิตใจเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาและองค์กร 
 2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมศีลธรรม เพ่ือให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม 

3. ตัวชี้วัด 
 3.1 เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงาน
บุคคล รวมทั้งสิ้น 200 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด 

3.2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม  ศีลธรรม และจริยธรรม ในการท างานร่วมกันใน
สังคม การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ในการอยู่ร่วมกัน 
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4. เป้าหมาย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย และเจ้าหน้ าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สามารถน าความรู้ประสบการณ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมา
ณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

2561 2562 
ต.

ค.
 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย สงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 

            400,000 
 

1.น.ส.นิตยา  
ตาตินิจ 
2.นางอิชยา 
สิงห์ค า และ
บุคลากรใน
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาทุกคน            
  - บุคลากร
ในกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคลทุก
คน 

  1. วางแผนการอบรม
พัฒนา 

            

  2. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

            

  3. ประสานวิทยากร             

  3. ด าเนนิการอบรมและ
พัฒนาตามโครงการที่
ก าหนด 

            

  4. สรุปและประเมินผล             

รวมเป็นเงิน 400,000  
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6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 400,000 บาท 

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสด ุ

อ่ืนๆ รวม 

1. พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย สงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 

     1 ตุลาคม 
2561 – 
30 
กันยายน 
2562 

1.น.ส.นิตยา  
ตาตินิจ 
2.บุคลากรใน
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคลทุกคน 

 1.1 ค่าตอบแทน
วิทยากร 4 คน คนละ 6 
ช.ม.ๆ ละ 500 บาท 

12,000       

 1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(อบรม/สัมมนา) 200 
คน  2 วันๆละ 240
บาท  

 96,000      

 1.3 ค่าที่พัก (อบรม/
สัมมนา) 200 คน  2 
คืนๆละ 500บาท  

 200,000      

 1.4 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (อบรม/
สัมมนา) 200 คน 2 วัน 
ๆละ 100 บาท 

 40,000      

 1.5 ค่าจ้างเหมาบริการ  45,400      
 1.6 ค่ารับรองและพิธี

การ 
 2,600      

 1.7 ค่าวัสดุ   4,000     

 รวมทั้งสิ้น 12,000 384,000 4,000 - 400,000   

งบประมาณสามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ 

7. สถานที่ด าเนินการ 
   อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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8. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

  1. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมพัฒนาตามโครงการ
สามารถน าความรู้ประสบการณ์ ไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบประเมิน 

  2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการอบรมตามโครงการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมตามโครงการ 
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ชื่อโครงการ  การพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
      ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

โครงการ                      (  )  โครงการใหม่          ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์ ที่  สพฐ. ข้อ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียน 

       การสอนได้อย่างมีคุณภาพ      
สนองจุดเน้น           ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางสาวนิตยา  ตาตินิจ และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกคน 
           2. นางอิชยา  สิงห์ค า และบุคลากรในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

 

1 . หลักการและเหตุผล (โปรดเขียนให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.) 
    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิบัติรูปการศึกษาซึ่งก าหนดการ ขับเคลื่อน เพ่ือคนไทย
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีตัวชี้วัด คือ 1)พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนยุคใหม่ให้มีคุณลักษณะเก่งดี 
มีสุข คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเท่าทันความเป็นสากล 2)พัฒนาครูยุคใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะทางวิชาชีพที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง 3)พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 4)พัฒนาการ
บริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงเจตนารมณ์
ของการปฏิรูปการศึกษารอบสองจะประสบความส าเร็จได้ ปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งคือบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องเป็นกลไกหลักที่ส าคัญในการให้บริการ 
น าไปสู่การขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้ บังเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
นับตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แต่ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลง
เป็นไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันระดับประเทศสูงมาก และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความคาดหวังสูงต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา  

   จึงเป็นเหตุให้ต้องพัฒนาสมรรถนะหลักของลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจ า ให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงถือได้ว่าเป็นหัวใจที่
ส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด ก็จะท าให้องค์กร
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นตามล าดับ ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
กระบวนการในการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมายที่ก าหนด และจัดอบรมให้มีความรู้
ความเข้าใจกับลูกจ้างประจ าในการท างาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่ จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน้าที่ประสาน การระดม
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพของ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวให้สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ ขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2.2 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติ                      

หน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ  
2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ของลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจ าในการ

ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2.4 เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

3. ตัวชี้วัด 
          เชิงปริมาณ    

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 จ านวน 70 คน 
 เชิงคุณภาพ 
           - บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา ตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
           - ผู้ได้รับการพัฒนามีความพอใจในความมั่นคงและมีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ   
                    - บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะ
และเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

4. เป้าหมาย  

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
จ านวน 70 คน 

5. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมา
ณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

2561 2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย สงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

            400,000 
 

1.น.ส.นิตยา  
ตาตินิจ 
2.นางอิชยา 
สิงห์ค า และ
บุคลากรใน
กลุ่มพัฒนา
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กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมา
ณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

2561 2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาทุกคน            
  -บุคลากร
ในกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคลทุก
คน 

  1. วางแผนการอบรม
พัฒนา 

            

  2. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

            

  3. ประสานวิทยากร             

  3. ด าเนนิการอบรมและ
พัฒนาตามโครงการที่
ก าหนด 

            

  4. สรุปและประเมินผล             

6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 33,800 บาท 

ที ่
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

อ่ืนๆ 
รวม 

1. พัฒนาศักยภาพเชิง
วิชาการและวิชาชีพ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาและ
เจ้าหน้าที่จ านวน 70   
คน จ านวน 4 มื้อๆละ  
50 บาท เป็นจ านวนเงิน                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 

  

2. - ค่าอาหารกลางวัน  
จ านวน 70 คน x 120  

 
 

16,800 
  

 
 

16,800 
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ที ่
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

อ่ืนๆ 
รวม 

บาท x 2 วัน                                     
เป็นจ านวนเงิน 

3. -ค่าพิธีการ  ค่าจัดสถานที่
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็น
จ านวนเงิน 

 
 

3,000   
3,000 

  

 
รวมทั้งสิ้น     

  
33,800 

  

(สามหม่ืนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)           งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7 . สถานที่ด าเนินการ 
      โรงแรมราชารีสอท์แอนโฮเต็ล อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

8. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

  1. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมพัฒนาตามโครงการสามารถน า
ความรู้ประสบการณ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แบบประเมิน 

  2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการอบรมตามโครงการของ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในความมั่นคงและมีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ  
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ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ                      (  )  โครงการใหม่          ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์ ที่ 3  พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
สนองจุดเน้น              ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสาวนิตยา  ตาตินิจ และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกคน 
          2. นางอิชยา   สิงห์ค า และบุคลากรในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินงาน   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

 

1 . หลักการและเหตุผล (โปรดเขียนให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.) 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาสู่ความเป็นประชาคมอาเซี ยนและสากล 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนน าไปสู่
เป้าหมายแห่งความส าเร็จได้ดังนั้น ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน สมควรอย่ างยิ่งที่จะได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้าง ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน ตลอดทั้งระเบียบปฏิบัติงาน ทักษะการปฏิบัติงาน มีทัศนะเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ จิตบริการ จิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และสมควรได้รับสิทธิและประโยชน์อันพึงได้รับ 
สร้างขวัญก าลังใจเพ่ือท าให้การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่
ทางราชการ 
           ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กลุ่มงานพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาและ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรในสังกัด จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ

กระบวนการการจัดการความรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้องค์การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้างในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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3.  ตัวชี้วัด 
     3.1 เชิงปริมาณ   
           ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 จ านวนทั้งสิ้น 120 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2, ผู้บริหารสถานศึกษา          
และบุคลากร ทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคุณภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล มีแนวคิดใหม่ๆ ในการให้บริการ สร้างความรัก 
ความสามัคคีแก่บุคลากร ในองค์กร 
4. เป้าหมาย 

ผู้บริหารสถานการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 จ านวนทั้งสิ้น 120 คน 

5 . กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมา
ณ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

2561 2562 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานผู้บริหาร
สถานการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 

            400,000 
 

1.น.ส.นิตยา  
ตาตินิจ 
2.นางอิชยา 
สิงห์ค า และ
บุคลากรในกลุ่ม
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกคน            
  -บุคลากรใน
กลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

  1. วางแผนการอบรม
พัฒนา 

            

  2. เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

            

  3. ประสานวิทยากร             

  3. ด าเนนิการอบรมและ
พัฒนาตามโครงการที่
ก าหนด 

            

  4. สรุปและประเมินผล             
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6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  489,600  บาท 

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

 
1 
 
 
 
 
2 

งบประมาณทีใ่ช้ในระยะ
ที่ 1  
-กิจกรรมประชุมการ
วางแผนเพื่อเตรียม
เอกสาร ในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม
อบรมฯ 
-กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แนวทางการ
บริหารงาน การปฏิบัตงิาน
ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้    
-ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน  120 คน x 120 
บาท x 2  วัน เป็นจ านวน
เงิน                                       
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
จ านวน 120 คน x  35 
บาท x 4  มื้อ เป็นจ านวน
เงิน                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,800 
 
 

16,800 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28,800 
 
 

 16,800 

 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2561 – 

30 
กันยายน 
2562 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
และกลุ่ม
พัฒนาครูฯ 
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ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

3 งบประมาณทีใ่ช้ในระยะ
ที่ 2 
-กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และ  
-กิจกรรมสันทนาการ การ
ท างานแบบทีมงานมือ
อาชีพ  อบรมสัมมนา 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 วัน
จ านวน 120  คน x (240 
x 2 = 480 บาท)  เปน็
จ านวนเงิน           
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
อบรมสัมมนาและ
เจ้าหน้าที่จ านวน 120 คน 
จ านวน  4 มื้อๆ ละ 50 
บาท เปน็จ านวนเงิน                                                                                
  -ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 120  คน x 250 
บาท x 2 วัน เป็นจ านวน
เงิน                                                                                          
-ค่าอาหารเย็น จ านวน  
120  คน x 350 บาท x 2 
วัน เป็นจ านวนเงิน 
-ค่าเช่าสถานที่อบรม
สัมมนาและที่พักจ านวน  
70 คน จ านวน  60 ห้องๆ
ละ 1,200 บาท x 2 คืน
เป็นจ านวนเงนิ                                
-ค่ายานพาหนะ จ้างเหมา
รถรับจ้าง จ านวน 1 คันๆ

          
 
 
 
 
 
 
 
 
57,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,000 
 
 
60,000 
 
 
84,000 
 

 
 
 

144,000 
 
 
 

45,000 
 

3,000 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 57,600 
 
 
 
 
24,000 
 
 
  
60,000 
 
 
  
84,000 

 
 
 
 
144,000 

 
 
 

45,000 
 

3,000 

1 ตุลาคม 
2561 – 

30 
กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2561 – 

30 
กันยายน 
2562 
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ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

ละ15,000  บาท x 3 วัน           
เป็นจ านวนเงนิ  
-ค่าพิธีการ ค่าใช้จา่ยอื่นๆ    
เป็นจ านวนเงนิ 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ
1,200 บาท 2 วัน            
เป็นจ านวนเงนิ 
-ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) 
จ านวน 3 คัน เป็นจ านวน
เงิน                                                            

 
 
14,400 

 
 

    
  12,000 

 
 
14,400 

 
  
 12,000 

 รวมทั้งสิ้น 72,000 417,600   489,600   

 
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)      งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 

7 . สถานที่ด าเนินการ 
           - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย                    
และ จังหวัดกาญจนบุรี 

8. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงาน การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ได้เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงาน 

-ประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินโครงการ  
 
 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   

-ประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินโครงการ  
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1  บุคลากรทุกคน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี สมานฉันท์ ท างาน

ร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงานร่วมกัน               
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงาน และการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด กับสังคม ชุมชน นักเรียนได้ย่างยั่งยืน 
              9.2 ผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบั ติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   
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ชื่อโครงการ    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองต่อ 
 นโยบายรัฐบาลในการน าองค์กรไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างมืออาชีพ ของ 
 บุคลากรใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2                    
โครงการ          (  )  โครงการใหม่          ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์ ที่ 3  พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
สนองจุดเน้น ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวนิตยา  ตาตินิจ 
                           2. นางอิชยา   สิงห์ค า 
ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ตุลาคม  2561  -  30  ตุลาคม  2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล (โปรดเขียนให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.) 
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง บทบาทหน้าที่

ในการบริหารส่งเสริมการจัดการการศึกษาและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการน า
องค์กรไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สากล อย่างมืออาชีพ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตลอดจนกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในแต่ละระดับล้วนแต่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการการศึกษาและขับเคลื่อน
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ค าสั่ง ของกระทรวง ทบวง กรม ต้นสังกัด   
ดังนั้นผู้น าหรือผู้บริหารตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละระดับ จึงควรที่จะได้รับการ
พัฒนาหรือฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถน าองค์ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารจัดการ การศึกษาและองค์กรในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ตระหนักและให้ความส าคัญ ในการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา          และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กรอบการปฏิบัติงาน ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันสามารถน าการพัฒนาการศึกษาไปใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินการและการ
ประยุกต์และเผยแพร่ ในการบริหารจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน 
นักเรียนได้ย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการฯนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการการศึกษาและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์         

ของส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ไปสูมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มงาน มีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษาพัฒนา ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการ  การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     

2.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้มีองค์ความรู้ ความ
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เข้าใจในบทบาทการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน นักเรียน
ได้ย่างยั่งยืน 

3. ตัวช้ีวัด 
       3.1  เชิงปริมาณ   
           ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 จ านวนทั้งสิ้น 70 คน  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2, บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 ด้านคุณภาพ  
      3.2 เชิงคุณภาพ 
               - บุคลากรทุกคน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  มีความสามัคคี สมานฉันท์ ท างาน
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือเสริม
สร้างความรู้  ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงาน และการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด กับสังคม ชุมชน นักเรียนได้ย่างยั่งยืน 

4. เป้าหมาย 
ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้ประสบการณ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.62
 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคลและ

กลุ่มพัฒนาครู
ฯ 

1 วางแผนเตรียมการอบรม
โครงการ 

** **            

2 เสนอขออนุมัติโครงการ    ** **          
3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมสัมมนาตามโครงการที่
หน่วยงาน 

    ** ** ** **        

4 ติดตาม ประเมนิผล         ** **    
5 รายงานผลการด าเนนิงาน           ** **  
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6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน    316,600   บาท 

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

 
1 
 
 
 
 
2 

งบประมาณทีใ่ช้ในระยะ
ที่ 1  
-กิจกรรมประชุมการ
วางแผนเพื่อเตรียม
เอกสาร ในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วม
อบรมฯ 
-กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แนวทางการ
บริหารงาน การปฏิบัตงิาน
ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้    
-ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน  70 คน x 120 
บาท x 2  วัน           
เป็นจ านวนเงนิ                                       
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
จ านวน 70 คน x  35 
บาท x 4  มื้อ เป็นจ านวน
เงิน                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,800 
 
 

9,800 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16,800 
 
 

 9,800 

 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2561 – 

30 
กันยายน 
2562 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
แ ล ะ ก ลุ่ ม
พัฒนาครูฯ 
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ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

3 งบประมาณทีใ่ช้ในระยะ
ที่ 2 
-กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และ  
-กิจกรรมสันทนาการ การ
ท างานแบบทีมงานมือ
อาชีพ  อบรมสัมมนา 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 วัน
จ านวน 70  คน x (240 x 
2 = 480 บาท) เปน็
จ านวนเงิน           
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
อบรมสัมมนาและ
เจ้าหน้าที่จ านวน 70 คน 
จ านวน  4 มื้อๆละ50 
บาท เปน็จ านวนเงิน                                                                                
  -ค่าอาหารกลางวนั 
จ านวน 70  คน x 250 
บาท x 2 วัน เป็นจ านวน
เงิน                                                                                          
-ค่าอาหารเย็น จ านวน  
70  คน x 350 บาท x 2 
วัน เป็นจ านวนเงิน 
-ค่าเช่าสถานที่อบรม
สัมมนาและที่พักจ านวน  
70 คน จ านวน  35 ห้องๆ
ละ 1,200 บาท x 2 คืน
เป็นจ านวนเงนิ                                
-ค่ายานพาหนะ จ้างเหมา
รถรับจ้าง จ านวน 1 คันๆ

          
 
 
 
 
 
 
 
 
33,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,000 
 
 
35,000 
 
 
49,000 
 

 
 
 
 

  84,000 
 
 
 

45,000 
 

3,000 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
33,600 
 
 
 
 
14,000 
 
 
  
35,000 
 
 
  
49,000 

 
 
 
 
 
84,000 

 
 
 

45,000 
 

1 ตุลาคม 
2561 – 

30 
กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 
2561 – 

30 
กันยายน 
2562 
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ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนิน 
การ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ อื่นๆ 
รวม 

ละ15,000  บาท x 3 วัน           
เป็นจ านวนเงนิ  
-ค่าพิธีการ ค่าใช้จา่ยอื่นๆ    
เป็นจ านวนเงนิ 
-ค่าตอบแทนวทิยากร 
จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ
1,200 บาท 2 วัน            
เป็นจ านวนเงนิ 
-ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงส าหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) 
จ านวน 3 คัน เป็นจ านวน
เงิน                                                                                   

 
 
14,400 

 
 
 

   
12,000 

3,000 
 

14,400 
 

  
 12,000 

 รวมทั้งสิ้น 48,000 268,600   316,600   

 
(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกรอ้ยบาทถ้วน)      งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 

7. สถานที่ด าเนินการ 
           - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และ จังหวัดจันทบุรี/จังหวัดระยอง 

8. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารศึกษา, บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างทุกคน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการ
บริหารงาน การปฏิบัติงานร่วมกัน ได้เสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานส านักงาน 

-ประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินโครงการ  
 
 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา, บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ   

-ประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินโครงการ  
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                9.1 บุคลากรทุกคน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี สมานฉันท์ ท างาน
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงานร่วมกัน                
เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงาน และการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด กับสังคม ชุมชน นักเรียนได้ย่างยั่งยืน 
  9.2 ผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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โครงการ    อบรมสัมมนากฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงานพื้นฐาน  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
ผลผลิตที่ 2   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
กิจกรรมหลัก  การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การผลิตและพัฒนาครู 
ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
   2. ดร. รัชนิดา  ไสยรส นิติกรช านาญการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญต่อประเด็นการแก้ปัญหาการทุจริต คือ การป้องกันและมาตรการ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตจากการวิ่งเต้นโยกย้าย การใช้ดุลยพินิจการลงโทษ และการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ขณะนี้มีเรื่องและคดีต่างๆ ที่คั่งค้างอยู่เป็นจ านวนมาก บางเรื่องใช้เวลานาน 6 ปี ผลการสอบสวน     
ก็ยังไม่แล้วเสร็จ  จึงให้ความส าคัญในเรื่องนี้มาก รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและ
คณะกรรมการอุทธรณ์ หากเป็นคนเดียวกัน จะท าให้เกิดการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษยืดเยื้อ  และใช้ระยะเวลา      
ในการด าเนินการนานมาก โดยเฉพาะหลักฐานการอุทธรณ์ ซึ่งต่อไปผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องมีส่วน
รับผิดชอบด้วย ทั้งนี้การวางแผนนโยบายและการก าหนดวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นไป
ที่ "ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึงผลิต      
และพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ"  
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 ได้กระจายอ านาจให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา และ
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท า
ผิดวินัย ดังนั้นผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับ
กระบวนการในการด าเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ ประกอบกับปัจจุบันได้มีระเบียบกฎหมาย
ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องออกมาประกาศใช้ที่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรรู้ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวินัย เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและควบคุมตนเองมิ
ให้กระท าผิดวินัย จึงจ าเป็นและสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเก่ียวกับวินัยขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติงาน

มีความรู้ความเข้าใจมีเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                  
คดีปกครอง ความรับผิดทางละเมิด  
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2) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงาน
สอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย 

3) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 
รวดเร็ว โปร่งใส รวดเร็วและเป็นธรรม 

3. เป้าหมาย 
1) เชิงปริมาณ 

1.1) มีคู่มือหรือเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู 
1.2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน 210 คน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 40 คน รวมทั้งหมด 250 คน  

2) เชิงคุณภาพ 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  คดีปกครอง ความรับผิดทางละเมิด และสถิติเรื่องร้องเรียนลดน้อยลง 

4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 ถึง  30 กันยายน  2562 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 

แต่งตั้งคณะท างาน 
ก าหนดหลักสูตร เสนองานพัฒนาบุคลากรและตามล าดับ
ขั้นการบังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ 
ประชุมและวางแนวทางของคณะท างาน 
ติดต่อสถานที่และวิทยากร (จ านวน 3 คน) 
ผลิตเอกสาร 
ด าเนินการประชุม / อบรม จ านวน 3 วัน 
สรุปและประเมินผลการประชุมสัมมนา 
 

3 วัน 
 

15 วัน 
7 วัน 
5 วัน 

1 เดือน 
3 วัน 
15 วัน 

ดร.รัชนิดา ไสยรส 
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6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณจ านวน  100,000 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

ที ่ กิจกรรม จ านวน (คน)  งบประมาณ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

ค่าอาหาร 1 มื้อ/วัน  
อาหารว่าง 2 มื้อ/วัน  
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าพาหนะวิทยากร 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 
ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืน 
ค่าเอกสาร/คู่มือในการอบรม 
ค่าห้องประชุม 

250 คน 
250 คน 
3 คน 
3 คน 
40 คน 
3 คน 

250 ชุด 
2 วัน 

30,0,00 บาท 
17,500 บาท 
10,000 บาท 
15,000 บาท 
10,000 บาท 
2,400 บาท 
9,100 บาท 
6,000 บาท 

รวม 100,000 
 ** หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 

1.1 ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
1.2 ได้วิทยากรไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
1.3 วิทยากรให้ความรู้ไม่ตรงตามหลักสูตร 
1.4 เจ้าหน้าที่มีความช านาญงานการจัดฝึกอบรมไม่เพียงพอ 
1.5 ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความร่วมมือในการอบรม เช่น การไม่เข้ารับการอบรม เป็นต้น 

2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2.1 ก าชับให้ผู้บริหารสถานศึกษามาเข้ารับการอบรมและให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวินัยและ

นิติการของโรงเรียนมาเข้ารับการอบรม 
2.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานและจัดส่งหลักสูตรที่จะท าการอบรมให้กับวิทยากรศึกษา

และเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องส าหรับการอบรมก่อนระยะเวลาพอสมควร 
2.3 จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในการจัดการอบรมมาด าเนินการประสานงานและด าเนินการ

ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้องและโปร่งใส 
2.4 ในการอบรมจะด าเนินการให้ใบประกาศแก่ผู้เข้ารับการอบรมเม่ือแล้วเสร็จโครงการเท่านั้น 

พร้อมทั้งประสานงานขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับฟังการบรรยายจากวิทยากรอย่างพร้อมเพียง 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนด าเนินการทาง

วินัยได้เองอย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ เกิดความผิดพลาด
น้อยลง          

2. การพิจารณาโทษเป็นไป
ตามมาตรฐานโทษ  

3. สถิติเรื่องร้องเรียนลด
น้อยลง 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ประเมิน ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมสัมมนาและตอบ
แบบสอบถาม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย  

สามารถด าเนินการทางวินัยได้เองอย่างมีประสิทธิภาพและสถิติการกระท าผิดวินัยลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หน้า 184 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ          การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและภาวะผู้น าผู้อ านวยการโรงเรียนในโครงการ 
เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรออร์แกนิค คือ ข้าว มันส าปะหลัง โกโก้ มะนาวแคลิฟอเนีย 
และผักไอโอดีนสร้างศูนย์การเรียนรู้สู่ประชาชน 

สนองนโยบาย          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ 
ส่งเสริมความสามารถและส่งเสริมความสามารถด้านเกษตรอินทรี เกษตรออร์แกนิค  
ข้าว มันส าปะหลัง โกโก้ และผัก เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชนและยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และองค์การบริหาร 

   ส่วนจังหวัดหนองคาย 
ระยะเวลาด าเนินการ    27 พฤศจิกายน 61 – 30  ธันวาคม 2561 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545           
ตามหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และสพฐ.โดยรมต.
ศึกษาธิการ ได้มุ่งหวังให้การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา ซึ่ง
หากผู้บริหารไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษาและต่อ
คุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างมาก จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียนโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนที่สมัครใจ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว มีภาวะผู้น าในการบริหารงานโรงเรียนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรออร์แก
นิค คือ ข้าว มันส าปะหลัง โกโก้ มะนาวแคลิฟอเนียร์ และผักออร์แกนิคและไอโอดีน จากสถานศึกษาเพ่ือ
ประชาชน  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรออร์แกนิค คือ ข้าว มัน

ส าปะหลัง โกโก้ มะนาวแคลิฟอเนียและผักไอโอดีน   
2.2 เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต ในโรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียง  

3. ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ  
     ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
จ านวน 102 คน  
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3.2 เชิงคุณภาพ  
         ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
เป็นต้นแบบโรงเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สร้างศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชนและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้านทักษะอาชีพ อย่างเป็นระบบ 

4. เป้าหมาย 
4.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
4.2 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรออร์แกนิค คือ ข้าว มัน

ส าปะหลัง โกโก้ มะนาวแคลิฟอเนียและผักไอโอดีน   
4.3 เพ่ือสร้างศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต ในโรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียง 

5. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2561 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.จัดท าโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 
 

 ***            

2.แต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

 ***            

3.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 

  *** ***          

4.การติดตามผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

   ***          

5.สรุปรายงานผล    ***          

6. งบประมาณ จ านวน 50,000บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใชง้บประมาณ 
 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใชจ้ าแนก 
ตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1. จัดท าเอกสารและประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการ   
100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 
- ค่าอาหารส าหรับคณะกรรมการ 
100 คน x 120 บาท x 1 มื้อ  เป็นเงิน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าถา่ยเอกสารและแฟ้ม 

 
25,000 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 7,000 
12,000 

 
 
 

 
 
 
  6,000  
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2.ค่าด าเนินการจัดซื้อ/จา้งวสัดอุุปกรณ์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- ค่าป้ายเวทีใหญ ่
- ค่าพิธีการ พิธีเปิด 

25,000    
20,000 
2,500 
2,500 

รวม 50,000  19,000 31,000 

งบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จ านวน 183,600 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) 

 
กิจกรรมและค าชี้แจงในการใชง้บประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใชจ้ าแนก 
ตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1.ค่าด าเนินการส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
จ านวน 102 คน 
- ค่าอาหารผู้ร่วมกิจกรรม 2 มื้อๆละ80 บาท 102 คน
จ านวน 2 ครั้งคร้ังละ  3  วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม  
102 คน จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาทรวม 140  บาท
จ านวน 2 ครั้งคร้ังละ  3  วัน 

 
 
 

97,920 
 

 
85,680 

  
 
 
97,920 
 

 
85,680 

 

รวม 183,600  183,600  

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 – 30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้
เกษตรออร์แกนิค ต้นแบบ 

8. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

1.ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง แบบสอบถาม 
2.ผลการจัดกิจกรรม แบบรายงาน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           สถานศึกษาได้ ศูนย์เรียนรู้ สู่ชุมชน พัฒนาทักษะอาชีพ เผยแพร่ผลการจัดการศึกษา ผลงานครูและ
นักเรียนให้สาธารณชน ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ และนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ บุคลากรมีขวัญ
และก าลังใจในการท างาน 
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ชื่อโครงการ                 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและการประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ลักษณะโครงการ (   ) โครงการใหม่      (  √ )  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วย/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2               
สอดคล้อง/ สนองนโยบาย    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม 
ระยะเวลาด าเนินการ      1  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการบริการ

และการบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และ
อ่ืนๆ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพของนักเรียน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ สพป.หนองคาย เขต 2 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องจัดประชุมประจ า
สัปดาห์ /ประจ าเดือน แจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือ ซักถามแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของรัฐบาล  และก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประจ าเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่  30 

กันยายน 2562 
2. เพ่ือจัดประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย   
3. เพ่ือจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่  30 

กันยายน 2562 

3. เป้าหมายการให้บริการ 
          3.1 การประชุมประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
                - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 102 โรงเรียน   
                 - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวม 70 คน 

                      3.2 การประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 70 คน 

4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
4.1   ขออนุมัติโครงการ   
4.2   จัดท าค าสั่งคณะท างาน  
4.3   เตรียมการและจัดท าก าหนดการประชุม เอกสาร อาคารสถานที่ 
4.4   ด าเนินการประชุมตามก าหนดการ 
4.5   รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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ระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม เดือน 

 ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค.
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

4.1 ขออนุมัติโครงการ   
4.2 จัดท าค าสั่งคณะท างาน  
4.3 เตรียมการและจัดท า
ก าหนดการประชุม เอกสาร 
อาคารสถานที ่
4.4 ด าเนินการประชุมตาม
ก าหนดการ 
4.5 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.  งบประมาณ  578,800   บาท (ห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) กิจกรรมและรายละเอียดใน
การใช้จ่ายงบประมาณ  ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ รายจ่ายอื่น 

   1. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 12 ครั้ง/ป ี
1.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จ านวน 150 คน/เดือน คนละ 35บาท x2 คร้ัง 
=70 บาทจ านวน 12  คร้ัง เป็นเงิน  
 1.2 ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับ  150 คน/เดือน 
คนละ 120บาท/คร้ัง จ านวน 12  คร้ัง เป็นเงิน  
1.3  ค่าพิธีการ  จ านวน  12 คร้ังๆละ 1,000 บาท  
เป็นเงิน 

งบฯปี 2562 
 

 
 
 

 
 

126,000 
 

 
216,000 

 
 12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  354,000  
   2. การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรใน
สังกัด จ านวน 70 คน 16 คร้ัง/ป ี
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จ านวน 70 คน/เดือน คนละ 35บาท x2 คร้ัง =70 
บาทจ านวน 16  คร้ัง เป็นเงิน  
 2.2 ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับ  70 คน/เดือน คน
ละ 120บาท/คร้ัง จ านวน 16  คร้ัง เป็นเงิน  
2.3  ค่าพิธีการ  จ านวน  12 คร้ังๆละ  1,000 บาท 
เป็นเงิน 

 
งบฯปี 2562 
 

 
 
 

 
 

78,400 
 

134,400 
 
 

12,000 
 

 
 
 
 
 
 

 

รวม  224,800  

รวมทั้งสิ้น  578,800  
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6.  การติดตามประเมินผล 
แบบรายงานการประชุม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหารส านักงาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วย มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา 

7.2 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้มีส่วนร่วมการเสนอแนวทาง ปรึกษาหารือร่วมกันใน
การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลตามเป้าหมาย และนโยบายที่รัฐก าหนด  
          7.3 ตอบสนองกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ  การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ(KRS) พ.ศ. 2562 

ลักษณะโครงการ (    )โครงการใหม่   ( √  )โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอ านวยการ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม  2561  - 30 กันยายน 2562 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีภารกิจหลักในการบริหาร

จัดการเพ่ือให้การจัดการศึกษาในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนด  
รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้
ยังต้องเตรียมการรับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการจากคณะกรรมการประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และการด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562               
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
      1. แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
      2. แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                     3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
ให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการเป็นจ านวน
มาก และเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  2542 นโยบายของรั ฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา  
บุคลากรถือเป็นกลไกส าคัญยิ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการสะท้อนปัญหา อุปสรรค 
และหาแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปตามนโยบายและความส าเร็จที่
คาดหวังไว้  

2. วัตถุประสงค์ 
     1.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานและด าเนินงานให้ตรงตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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     2.  เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานได้ตรงเป้าหมายของกลยุทธ์ จุดเน้น 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานในการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
                    3. เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานได้ตรงเป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

4. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของการท างาน
เป็นทีม เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความรักในองค์กร   
     5. เพ่ือรับการตรวจติดตามและการประเมินผลการด าเนินการรายงานในระบบอิเลคทรอนิกส์
และแบบ site visit จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   

3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต 2 จ านวน   70 คน 

3.2 ข้าราชการครูในสังกัด  จ านวน 990 คน 
  เชิงคุณภาพ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของการท างานเป็นทีม เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความรักใน
องค์กร ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 

2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการ
บริการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล 

4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
4.1  จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
4.2  ประชุมวางแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.3  จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการตามแผน  
4.4  สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 192 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 
 

ที่ 

 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตค
  6

1 

พย
. 6

1 

ธค
. 6

1 

มค
. 6

2 

กพ
. 6

2 

มีค
. 6

2 

เม
.ย.

 
62

 
พค

. 6
2 

มิย
. 6

2 

กค
. 6

2 

สค
. 6

2 

กย
. 6

2 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 
 

            

2. ประชุมวางแผน 
-แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

3. จัดประชุมขา้ราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ
ลูกจ้างในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาใน
สังกัด ด าเนนิการ
ตามแผน เพื่อเตรียม
รับการตรวจติดตาม  

            

4. เตรียมการ สรุปผล
การด าเนินงาน 
รวบรวมเอกสาร 
รายงาน และสรุป 

            

5. รับการตรวจติดตาม
จาก ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

            

6. สรุปผลและรายงาน
ผล 
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5.  งบประมาณ  114,400   บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
                            กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้จ่ายงบประมาณ   ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ ) 

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ในการใช้งบประมาณ ที่ใช้ ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ รายจ่ายอื่น 

   1. การติดตามและประเมินผลการบริหารและ
การจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 คร้ัง/ปี 
       1.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จ านวน 70 คน/เดือน คนละ 35 บาท x2 คร้ัง 
=70 บาทจ านวน 4  คร้ัง เป็นเงนิ  
      1.2 ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับ  70 คน ๆละ 
120บาท/คร้ัง จ านวน 4  คร้ัง เป็นเงิน  
      1.3  ค่าพิธีการ  จ านวน  4 คร้ังๆ ละ 1,000 
บาท  เปน็เงิน 

งบฯปี 2562 
 

 
 
 

 
 
 
 

19,600 
 

33,600 
 

 4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  57,200  
   2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) จ านวน 70 คน 4 คร้ัง/ปี 
       2.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จ านวน 70 คน/เดือน คนละ 35 บาท x2 คร้ัง 
=70 บาทจ านวน 4  คร้ัง เป็นเงนิ  
       2.2 ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับ  70 คนๆ ละ 
120บาท/คร้ัง จ านวน 4  คร้ัง เป็นเงิน  
      2.3  ค่าพิธีการ  จ านวน  4 คร้ัง ๆ ละ  1,000 
บาท  เปน็เงิน 

 
งบฯปี 2562 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

19,600 
 

33,600 
 

             4,000 

 
 
 
 
 
 

 

รวม  57,200  

รวมทั้งสิ้น  114,400  

6.  การประเมินผลโครงการ 
6.1 สังเกตการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด 
6.2 บันทึกการรายงานผลการด าเนินงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
6.3  ผลการประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ผลการประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
กลยุทธ์ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

 
แบบรายงานผล 

 
เกณฑ์ที่ สพฐ.
ก าหนด 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผลการประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กลยุทธ์จุดเน้น และการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีข้อมูลในการบริหารจัดการและ
พัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
ลักษณะโครงการ (   ) โครงการใหม่ ( √  )  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 6  การบริหารจัดการ 
   และมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน 2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่ให้บริการ
แก่ข้าราชารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการเป็นจ านวนมาก         
เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาส านักงานน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสวยงาม ร่มรื่น มีการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้สวยงามอยู่ตลอดเวลา และปัจจุบันปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมถือเป็นปัญหาล าดับต้นของโลก 
ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากประชากรในโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
เกิดปัญหาเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นสถานที่ราชการที่ตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน มีพ้ืนที่และบริบทกว้างขวาง ดังนั้น จึงเล็งเห็นความส าคัญของการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว และ
เป็นเรื่องจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดปรับปรุงตกแต่งให้สวยงาม เพ่ือให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและมีการ
พัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่บุคลากรทุกฝ่ายจะต้องกระท าร่วมกันอยู่เสมอ เช่น ปลูกและ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ต่าง ๆ การจัดตกแต่งและตัดหญ้า ท าความสะอาด บ ารุงรักษา เพ่ือให้ดูเรียบร้อยสวยงามอยู่
ตลอดเวลา มีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทางกายภาพสวยงาม ร่มเย็น ร่มรื่น น่าอยู่ เป็นที่ประทับใจของผู้อยู่และผู้
มาเยือน บุคลากรแต่ละฝ่ายมีกิจกรรมในการด าเนินงานร่วมกัน มีการแบ่งงานกันท า มีการท างานเป็นทีม   
และยังเป็นการปลูกจิตส านึกและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้กับบุคลากรได้อีกทางหนึ่ง 

2. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้า สวนไม้ดอกไม้ประดับ อาคาร 

สถานที่ให้มีความปลอดภัย น่าอยู่และสวยงาม 
๒. เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ

สถานศึกษา เอกชน และประชาชนทั่วไป  
๓. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นสถานที่พักผ่อน

ใจ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
๔. เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อทุกโรงเรียนในสังกัดและประชาชนทั่วไป 
๕. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีกิจกรรมในการด าเนินงานร่วมกัน มีการแบ่งงานกันท า มีการท างานเป็นทีม 
เกิดความร่วมมือร่วมใจสมัครสมานสามัคคี 

๖. เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ และเป็นการพัฒนาการให้บริการต่อผู้รับบริการ 
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7.  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
 

3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   

๑. อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
มีความปลอดภัย สวยงาม ส่งเสริมให้ภูมิทัศน์เป็นส านักงานน่าอยู่ มีภาพลักษณ์ที่ดี 
  เชิงคุณภาพ 
  1.  เพ่ือให้สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสนามหญ้า สวนไม้ดอกไม้ประดับ อาคาร
สถานที่ มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
  2.  ท าให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  3.  ท าให้บรรยากาศในการท างานมีความสุข ส่งเสริมในด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ที่ 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

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. จัดท าโครงการและขอ

อนุมัติโครงการ 
 

            

2. ประชุมวางแผน 
 -ส ารวจพื้นที่ที่จะ
ปรับปรุง 
 -แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

3. ด าเนินการตามแผน 
เช่น จัดตกแต่งสนาม
หญ้า ปลูกหญ้า ปลูก
ไม้ดอกไม้ประดบั ถม
ดินหรือปรับหน้าดนิ
ของสนาม  

            

4. สรุปผลและรายงานผล             

5.  งบประมาณด าเนินการ 
  ใช้งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน  
200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  การประเมินผลโครงการ 
6.1  จากการสังเกตการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ 
6.2  จากแบบสอบถามและส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความร่มรื่น ร่มเย็น 

สวยงาม เป็นระเบียบ น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
7.2  มีการปรับปรุงพ้ืนที่ภูมิทัศน์สนามหญ้าให้กลับมาสู่ความสวยงามและมีความปลอดภัย 
7.3  บุคลากรมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

และสวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้ประดับ 
7.4 หน่วยงานได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มภาพลักษณ์ใหม่ในด้านการให้บริการและ 

การบริการ   
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ชื่อโครงการ     พัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการการจัดการศึกษา 
ลักษณะของโครงการ (   ) โครงการใหม่     ( √  ) โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอ านวยการ    
สอดคล้องสนองนโยบาย / ยุทธศาสตร์  

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการ 
                              จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1   ตุลาคม 2561  -  30 กันยายน  2562 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานในการ

จัดการศึกษาและการบริหารบุคลากร งบประมาณ และอ่ืนๆ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพของนักเรียน          
มีความจ าเป็นต้องจัดประชุมเพ่ือแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือ ตอบข้อหารือ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ของรัฐบาล และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ทั้งการสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีสภาพสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ 

เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพน าไปสู่การจัดการบริหารที่ดี 
   2.2 เพ่ือให้ยานพาหนะมีสภาพที่พร้อมใช้งานและปลอดภัย 
   2.3 เพ่ือบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. เป้าหมาย 
            1. การซ่อมแซมยานพาหนะส่วนกลาง เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2. การซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและปฏิบัติงานของบุคลากรทาง

การศึกษา    
            3. การซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ที่ช ารุด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะอาด

สวยงาม ปลอดภัย และน่าอยู่         
             4. การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้
พลังงาน 

4. วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1   จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ   
 4.2   จัดท าค าสั่งคณะท างาน  
 4.3   จัดท าแผนการและประมาณการการด าเนินงานตามโครงการ 
 4.4   เสนอขออนุมัติงบประมาณ 
 4.5   ด าเนินการตามแผน 
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4.5   รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ระยะเวลา ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม เดือน 

 ต.ค.
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค.
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

4.1 จัดท าโครงการและ
เสนอขออนุมัติโครงการ 
4.2 จัดท าค าสั่ง
คณะท างาน 
4.3 จัดท าแผนการและ
ประมาณการการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 
4.4 เสนอขออนุมัติ
งบประมาณ 
4.5 ด าเนินการตาม
แผน 
4.6 รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. งบประมาณ  500,000  บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
     กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้จ่ายงบประมาณ   (ประมาณการถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ในการใช้งบประมาณ  ค่าตอบแทนใชส้อย
และวัสด ุ

รายจ่ายอื่น 

1. กิจกรรมการซ่อมแซมบ ารุงดูแลครุภัณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับการจัดประชุมและปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ เคร่ืองเสียง          
จอโปรเจ็คเตอร์ โต๊ะเก้าอ้ี ระบบไฟฟา้ 
เครื่องปรับอากาศ และอ่ืนๆ  เพื่อลดการใช้พลังงาน 
2. กิจกรรม การซ่อมแซมสิ่งปลกูสร้าง อาคาร
สถานทีท่ี่ช ารุด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย นา่อยู่ รวมทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆ และ 
3. กิจกรรม 5 ส.   

 
งบฯปี 2562 
 

 
 
 

 
 

300,000 
 

 
 

200,000 
 
 

100,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวมทั้งสิ้น  500,000  
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 7. การติดตามและประเมินผล 
      แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดี 

               8.2 เกิดประโยชน์ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 
               8.3 สนองตอบนโยบาย/ยุทธศาสตร์ มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 

2 การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารด้านการบริหารทั่วไป ด้านการดุแลอาคาร
สถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม และตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
      8.3 หน่วยงานมีข้อมูลในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ (KRS) และ
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ    การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่มีประสิทธิภาพ 
โครงการ                      (  )  โครงการใหม่          ( / ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์ ที่   
สนองจุดเน้น ด้าน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายอ านวย  ทิพย์ก าจร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
                           2. นางกนกรัตน์  บุญผ่องศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
                           3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 หนองคาย เขต 2  
ระยะเวลาด าเนินงาน  1  ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
 
   

1 . หลักการและเหตุผล (โปรดเขียนให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือทีจะขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ติดตาม ดูแล สถานศึกษาในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง นอกจากนั้นแล้ว ยังต้องประสาน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และคณะบุคคลต่างๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภารกิจของส านักงานดังกล่าว จ าเป็นต้องมีงบประมาณรองรับ  เพ่ือให้การบริหารงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งตามกรอบภารกิจหลัก  และภารกิจที่ต้องมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เรียบร้อย คล่องตัว และรวดเร็ว 
 จากเหตุผลข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากภาระงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายรองรับการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          2.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ     

2.3  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4  เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  จากผู้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และองค์กร/บุคคล ภายนอก 

3.  ตัวชี้วัด 
     3.1 เชิงปริมาณ  
             ภารกิจงานทุกกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ  ของทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส าเร็จเรียบร้อยตามแผนปฏิบัติการ และท่ีได้รับมอบหมาย โดยได้รับความร่วมมือ และได้รับการ
สนับสนุนด้วยดีจากบุคลากรในส านักงานฯ และทุกภาคส่วนของสังคม 
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     3.2 เชิงคุณภาพ 
             1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามมาตรการบริหารงบประมาณภาครัฐ 
             2. ร้อยละของการบริหารงานตามกรอบภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS. องค์ประกอบที่ 4 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน (Innovation Base) 

4. เป้าหมาย 
     1. ภารกิจงานทุกกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ ของทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส าเร็จเรียบร้อยตามแผนปฏิบัติการ และท่ีได้รับมอบหมาย          
    2. การบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีมาตรฐาน 
มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
    3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการและคณะบุคคลต่าง ๆ มีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

5. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ                                      
 
ที่ 

 
   
กิจกรรม 

                                 ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ต.
ค.

  6
1 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.6

1 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

1 ค่าท าการ
นอกเวลา 

x  x    x   x x x กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ 

2 ค่าใช้จ่าย
เดินทางไป 
ราชการ 

            กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ 

3 ค่าจ้าง
เหมา
บริการ
ถ่าย
เอกสาร 

            กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ 

4 ค่าจ้าง
เหมา
บริการ
ทั่วไป 

            กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ 

5 ค่าก าจัด
ขยะ 

            กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ  
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6 ค่า

ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง 

   x    x    x กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ 

7 ค่า
ซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ 

            กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ 

8 ค่า
ซ่อมแซม
ยานพาหน
ะ 

   x    x    x กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ 

9 ค่าจ้าง
เหมาเวร
ยาม/
พนักงาน
ท าความ
สะอาด 

            กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ 

1
0 

ค่าวัสดุ
ส านักงาน
/วัสดุ
คอมพิวเต
อร์ 

 x   x   x  x x  กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ 

1
1 

ค่าวัสดุ
น้ ามัน
เชื้อเพลิง 

            กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ 

1
2 

สาธารณปู  
โภค 
ค่าไฟฟา้ 
ค่า
น้ าประปา 
ค่า
โทรศัพท ์
ค่า
ไปรษณีย ์
 

 
 

           กลุ่ม
บริหารงา
นการเงิน
ฯ 
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6.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 4,023,400.- บาท 
 
ที ่

 
กิจกรรมการ

ใช้    
งบประมาณ 

เงินงบประมาณ  
ระยะ 
เวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่น ๆ รวม 

1 ค่าท าการนอก
เวลา 

  
80,000 

     80,000 12 เดือน กลุ่ม
การเงิน 

2 ค่าเดินทางไป
ราชการ 

  500,000   500,000     "       " 

3 ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร 

  500,000   500,000     " " 

4 ค่าจ้างเหมา
บริการลูกจ้าง 

   793,800    793,800     " " 

5 ค่าจัดการขยะ      3,600      3,600     " " 
6 ค่าซ่อมแซม

สิ่งก่อสร้าง 
        -         -     " " 

7 ค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

        -        -     " " 

8 ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

  100,000   100,000     " " 

9 เวรยาม/
แม่บ้าน 

      -       -     " " 

10 ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

   400,000  400,000     " " 

11 ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

  400,000  400,000     " " 

12 ค่า
สาธารณูปโภค 

      อ านวยการ 

 ค่าไฟฟ้า    1,000,000 1,000,000 " " 
 ค่าประปา      150,000   150,000 " " 
 ค่าโทรศัพท์        36,000    36,000   " " 
 ค่าไปรษณีย ์        60,000    60,000 " " 
 รวมทั้งสิ้น   

80,000 
1,897,400 800,000 1,246,000 4,023,400   

งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
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8. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 
ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายงบประมาณ เปน็ไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงนิส่งคลัง พ.ศ. 2551,
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, 
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ KRS. องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจดัการระบบงาน 
(Innovation Base) 
 

- รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแต่ละไตรมาส 
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีงบประมาณรองรับในการปฏิบัติงานประจ าปี 
9.2 ภารกิจงานของแต่ละกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
9.3 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม    

สนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โครงการ                      (  )  โครงการใหม่          ( ⁄ ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์ ที่  
สนองจุดเน้น ด้าน  ICT  เพ่ือการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์  2. นายวัชรพงษ์ พิมพ์มา                                                       
ระยะเวลาด าเนินงาน  มกราคม – กันยายน 2562 
 
  

1 . หลักการและเหตุผล (โปรดเขียนให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความส าคัญการในน า ICT เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนและเพ่ือการ

บริหารจัดการศึกษา โดยได้ก าหนด 6 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา ข้อที่ 5 ICT เพ่ือการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดด้วยระบบ Data 
Management Center ได้แก่ โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC), ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารการศึกษา (E-MIS), ระบบข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) และระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โดยการ
กรอกข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการการศึกษา 
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณต่างเป็นไปด้วยความถูกต้อง  

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการน าระบบ ICT และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาด้าน 
ICT ให้เกิดความเข้าใจในการใช้ระบบงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน 

2.2 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
2.3 จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ และฐานข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

3. ตัวช้ีวัด 
     3.1  เชิงปริมาณ   
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ทุกโรงเรียน 
   2. สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างครบถ้วนและทันตามก าหนด 
     3.2  เชิงคุณภาพ 



หน้า 207 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
และสามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ 

 2. สถานศึกษาในสังกัดจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนฯ ได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้องและทันตามก าหนด 

4. เป้าหมาย 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

และสามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือขอรับ
งบประมาณเงินอุดหนุนฯ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันตามก าหนดและมีระบบสารสนเทศเผยแพร่แก่
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ข้อมูลต่อไป 

5 . กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.62
 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 
2561 

            นายสัมพันธ์  
พันธ์พิมพ์, 
นายวชัรพงษ์ 
พิมพ์มา  

 
2 

พัฒนาระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตของ
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา
ในสังกัด 

             นายสัมพันธ์  
พันธ์พิมพ์, 
นายวชัรพงษ์ 
พิมพ์มา 
 

3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
การศึกษาและ
จัดท าเล่มรายงาน
สารสนเทศ
ทางการศึกษา 

            นายสัมพันธ์  
พันธ์พิมพ์, 
นายวชัรพงษ์ 
พิมพ์มา 
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6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 300,160 บาท  

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

อื่นๆ 
รวม 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2561 

 90,000   90,000 ม.ค.-ก.ย.
62 

นายสัมพันธ์  
พันธ์พิมพ์, 
นายวชัรพงษ์ 
พิมพ์มา  

2. พัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด 

 130,160   130,160 มี.ค.-ก.ค.
62 

นายสัมพันธ์  
พันธ์พิมพ์, 
นายวชัรพงษ์ 
พิมพ์มา 
 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารการศึกษาและ
จัดท าเล่มรายงาน
สารสนเทศทางการศึกษา 

 80,000   80,000 ส.ค.-ก.ย.
62 

นายสัมพันธ์  
พันธ์พิมพ์, 
นายวชัรพงษ์ 
พิมพ์มา 

 รวมทั้งสิ้น  300,160   300,160   

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7 . สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 

8. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่มี
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียน
การสอน การสืบคน้ข้อมูลและ
ติดต่อสื่อสาร 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
สามารถจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลได้
ถูกต้องทันเวลา 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ได้รับการจัดสรรงบประมาณและ
สามารถให้บริการข้อมูล
สารสนเทศได ้

1. ตรวจสอบการใช้เว็บไซด์ของ
เครือข่าย เพื่อการสืบค้นข้อมูล
และติดต่อสื่อสาร 

2. ตรวจสอบการบนัทึกข้อมูลและ
จัดส่งข้อมูลได้ถูกต้อง 

3. ตรวจสอบการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

1. สังเกต/แบบสัมภาษณ/์
แบบสอบถาม 

2. แบบประเมนิโครงการ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
และสามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ 
 9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือขอรับ
งบประมาณเงินอุดหนุนฯ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันตามก าหนดและมีระบบสารสนเทศเผยแพร่แก่
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ข้อมูลต่อไป 
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โครงการ         การพัฒนาทักษะกระบวนการวัดและประเมินของของผู้บริหารและครูผู้สอน 

        ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
        โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC)  
        สู่สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

สนองนโยบาย         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 
                             ความสามารถและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 และองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และองค์การบริหาร 

  ส่วนจังหวัดหนองคาย 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 – 30  ธันวาคม 2561 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545          
ตามหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล และสพฐ. โดยรมต.
ศึกษาธิการ ได้มุ่งหวังให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู อีกทั้งเป็นการพัฒนาครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ  ประกอบกับการ
พัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก เพ่ือให้ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการ
วัดและประเมินผลของครูผู้สอน โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC)        
สู่สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความมุ่งหวังของการจัด
การศึกษาแห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีทักษะการวัดและประเมินผล และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนา

นักเรียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านการวัด และประเมินผลทางการศึกษาของสมาชิกให้

ทันสมัย และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางการวัด และประเมินผลทางการศึกษา 
2.3 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

และ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ  
2.4 เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการวัด และประเมินผลในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ตัวช้ีวัด 
 3.1 เชิงปริมาณ  
     ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 จ านวน 220 คน 
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3.2 เชิงคุณภาพ  
    ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการวัดและประเมินผลด้วยกระบวนการ“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
(PLC)  

4. เป้าหมาย 
4.1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
4.2 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการวัดและประเมินผลการศึกษาด้วยกระบวนการ “ชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) มีเครื่องมือวัดและประเมินผล และแนวทางในการพัฒนารูปแบบการวัด                  
และประเมินผลในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความสามารถพิเศษ มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

5. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2561 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.จัดท าโครงการ
เพื่อขออนุมัติ 
 

  ***           

2.แต่งตั้งกรรมการ
ด าเนินงาน 
 

  ***           

3.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 

    ***         

4.การติดตามผล
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 

     ***        

5.สรุปรายงานผล 
 

     ***        
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6. งบประมาณ จ านวน 38,000 บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 

 
กิจกรรมและค าชี้แจงในการใชง้บประมาณ 

 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใชจ้ าแนก 
ตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1. จัดท าเอกสารและประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการ 50
คน x 35 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 
- ค่าอาหารส าหรับคณะกรรมการ 50 คน x 120 บาท 
x 1 มื้อ เป็นเงิน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าถา่ยเอกสารและแฟ้ม 

 
14,000 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 3,500 
6,000 

 
 
 

 
 
 
  4,500  

2.ค่าด าเนินการจัดซื้อ/จา้งวสัดอุุปกรณ์ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- ค่าป้ายเวทีใหญ ่
- ค่าพิธีการ พิธีเปิด 

24,000    
20,000 
2,000 
2,000 

รวม 38,000  9,500 28,500 
งบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จ านวน 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 
กิจกรรมและค าชี้แจงในการใชง้บประมาณ 

 
งบประมาณที่ใช ้

งบประมาณที่ใชจ้ าแนก 
ตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1.ค่าด าเนินการส าหรับผู้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
จ านวน 220 คน 
- ค่าอาหารผู้ร่วมกิจกรรม 2 มื้อๆละ 80 บาท 220 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม  
220 คน จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาทรวม 140  บาท 

 
 
35,200  
 
30,800 
 

  
 
35,200 
 
30,800 

 

รวม 66,000  66,000  

7. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการ ระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคม 2562 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  

8. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 

1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม 
2.ผลการจัดกิจกรรม แบบรายงาน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           สถานศึกษาได้เผยแพร่ผลการจัดการศึกษา ผลงานครูและนักเรียนให้สาธารณชน ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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โครงการ  การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) และการชี้แนะสอนงาน  

  (Coaching) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมาณ 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย 
 (  /  ) จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 (  /  ) 11 นโยบายส าคัญ นโยบายข้อที่  5 ภายใน 5 ปี จะท าให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา 
 (  /  ) นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ด้านครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้อที่  1 ครูและบุคลากร 

       ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  (STEM  EDUCATION) เป็นการน าความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) โดยแนวคิดนี้ได้รับการผลักดันเข้าสู่
ระบบการศึกษาไทย ไม่ว่าจะเป็นทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติในระดับชั้นเรียน มุ่งเตรียมความพร้อมเยาวชน
ให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ในการ
ด ารงชีวิตและแก้ไขปัญหาได้บนพ้ืนฐานของการคิดและลงมือท าอย่างบูรณาการ  น าความรู้มาใช้กับวิถี
ชีวิตประจ าวัน อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือทางสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเตรียมความพร้อมเยาวชนให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันใน สภาพเศรษฐกิจของโลกอนาคต ซึ่งการเรียนการสอนที่จะบูรณาการสิ่งต่างๆ เข้า
ด้วยกันให้สามารถแก้ปัญหา และน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเป็นผลส าเร็จ ถ้าครูจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING 
(AL) โดยให้ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (RECEIVE) ไปสู่การมีส่วนร่วมสร้างความรู้ (CO-CREATORS) 
ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้มากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ PASSIVE LEARNING เพราะ
สอดคล้องกับการท างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจ า ท าให้ผู้เรียนสามารถเก็บความรู้ไว้ในระบบความจ า
ระยะยาว (LONG TERM MEMORY) เพ่ือให้การเรียนการสอนดังกล่าวเป็นรูปธรรมและน ามาใช้ได้อย่าง
แพร่หลาย สามารถตอบสนอง ธรรมชาติของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นครูควรมีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ความตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในฐานะที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาความรู้ ความสามารถของครู จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการบูรณาการสู่การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา” ขึ้น เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นผู้ปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ 
มีการเป็นพ่ีเลี้ยง และชี้แนะสอนงานในโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน 
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 2.3 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม เป็นพ้ืนฐานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียน รวมโรงเรียนละ 2 คน จ านวน 102 โรงเรียน  
รวม  204  คน  
 3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนละ 3 คน จ านวน 40 โรงเรียน รวมจ านวน 120 คน 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนละ 3 คน จ านวน 18 โรงเรียน รวมจ านวน 54 คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาและน าไปสู่
การจัดกระบวนการเรียนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.2.2 มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และการชี้แนะสอน
งาน (Coaching) กันในโรงเรียนและต่างกลุ่มโรงเรียน 
       3.2.3 นักเรียนมีทักษะการคิดข้ันสูง และใช้ความรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
  1.1 ประสานวทิยากร 
  1.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
  1.3 จัดเตรียมการวัดผลประเมินผลการอบรม 

19-30 พ.ย.61 1.นางอรอุมา บวรศักดิ์ 
2. ชมรมครูวิทยาศาสตร ์

2 การประชุมเชิงปฏบิัติการ  
 2.1 ถอดบทเรียนด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา  
2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาของ 
สพป.หนองคาย เขต 2 

 15-16 ธ.ค.61 คณะกรรมการด าเนินงาน 

3 การเป็นพี่เลี้ยงและชี้แนะสอนงาน  
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
3.1  จัดท าปฏิทินการก ากับ ติดตาม และนิเทศ 
3.2  จัดค่ายวิทยาศาสตร์พัฒนานักเรียน 
ระดับประถมศึกษา 
3.3 จัดค่ายวิทยาศาสตร์พัฒนานักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 
3.4 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

17 ธ.ค.-27 มี.ค.62 
 
 
 
 

       21-23 ธ.ค.61 
 

4-6 ม.ค.62 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

4 การเปิดห้องเรียน และน าเสนอผลงาน 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
4.1 การน าเสนอผลงานการสอน 

28-29 มี.ค.61 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
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4.2 การน าเสนอผลการเปน็พี้เลีย้งและชี้แนะสอน
งาน 

 
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน  2561  ถึง  30 มีนาคม  2562 
 สถานที่ด าเนินการ  สพป.หนองคาย เขต 2  

6. งบประมาณ 
    6.1 งบประมาณจ านวน  440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
    (   )  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สพป.หนองคาย เขต 2 จ านวน 98,560 บาท 
        (   )  งบสนับสนุนจาก อบจ.หนองคาย จ านวน 341,440  บาท 
    6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและค าชี้แจงในการใชง้บประมาณ 
(ข้อมูลตามข้อ 4) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใชจ้ าแนก 
ตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. การวางแผนการด าเนนิงานและจัดท าเอกสาร 4,800  4,800  

2. การถอดบทเรียนครู 
   2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จ านวน 2 คนๆละ 
12 ชม.ละ 1,000 บาท 
   2.2  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกจาก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครพนม จ านวน 4  วัน  
พร้อมรถโมบายเคลื่อนที ่
 2.3 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ครู และผูบ้ริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการ จ านวน 120 คนๆละ  190 
บาท 
2.4 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา
และและมัธยมศึกษาโรงเรียน จ านวน 200 คนๆละ 
180 บาท  

 
24,000 

 
30,000 

 
 
 

45,600 
 
 

36,000 

 
24,000 

 
30,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

 45,600 
 
 

36,000 

 

3.  การเป็นพ่ีเลี้ยงและชี้แนะสอนงาน  
การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
    -  ค่าเดินทาง 

 
 

15,000 

 
 
 

 
 

15,000 

 

4.  การเปิดห้องเรียน และน าเสนอผลงาน 
     - จัดนิทรรศการและรางวัล 
     - ค่าอาหาร 
     - ค่าจัดท าเอกสารรายงาน 

 
10,000 
3,000 
3,000 

 
10,000 

 

 
 

3,000 
   3,000 

 

รวม 16,000 10,000 6,000  

รวมทั้งสิ้น 171,400 64,000 107,400  
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     1. ปัจจัยความเสี่ยง 
  1.1 กรอบภารกิจ ภาระงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีมากอาจท าให้การด าเนินการ 
จัดกิจกรรมมีความคลาดเคลื่อนและมีเวลาไม่เต็มที่ในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 
  1.2 ภาระงานของศึกษานิเทศก์มีมากเกินไป ท าให้การท างานแต่ละงานยังไม่มีประสิทธิภาพ 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  2.1 ก าหนดปฏิทินการท างานให้มีความชัดเจนร่วมกันทั้งโรงเรียน  และผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการปฏิบัติงาน 
  2.2 ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ควรมีแผนปฏิบัติการนิเทศ      
ให้ชัดเจน และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน ควรมีแผนนิเทศ และปฏิทินการนิเทศ 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ผู้บริหารโรงเรียนและครู มีความรู้  
ความเข้าใจเรื่องการนิเทศ การเป็นพี่เลี้ยง และ 
การชี้แนะสอนงาน 

ร้อยละ  100 

2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEM  Education 

ร้อยละ  100 

3. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
ของครู 

ร้อยละ 100 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนน า 
สามารถก ากับ ติดตามและให้การนิเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ STEM  Education 
 2. ครูสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ได้ 
 4. ครูมีการพัฒนาตามแนวปฏิบัติตามวิชาชีพและมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในโรงเรียนและต่างกลุ่ม
โรงเรียน 
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โครงการ    พัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                  การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
สนองกลยุทธ์ 5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2562  
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 

มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบที่ 3 พบว่าผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้น าทางวิชาการ ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้บริหารโรงเรียน
ที่ได้มาตรฐานต้องมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนของด้านผู้บริหารที่ไม่ได้
มาตรฐานได้แก่ การบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะการมีหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนและท้องถิ่น การมีสื่อการ
เรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา (NT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้บริหารโรงเรียน จ าเป็นต้องปรับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการ  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการ ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ขึ้น 
   
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2          
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการได้ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2           
มีความตระหนักถึงความส าคัญของพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 
3.เป้าหมาย 

ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  โรงเรียนใน 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน 50  โรง 
 
 
4. รายละเอียดกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเพ่ือเสนอพิจาณาอนุมัติ และประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมโครงการ 

 2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน 50  
โรง 

 2.2 จัดประเมินผลการจัดอบรมตามกิจกรรม 
  2.3 สรุปและรายงานโครงการ  
 
5. ระยะเวลา และสถานที่ 
 - ระยะเวลา    1 - 30  เมษายน 2562 
 - สถานที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   
 
6. งบประมาณ 
   งบด าเนินการจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จ านวน 534,200 บาท 
(ห้าแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประ 
มาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1.ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรโรงเรียนแกนน าใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย   
เขต 2  
  1) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 70 คน ๆ ละ 5 มื้อ ๆ 
ละ 50 บาท          
   2) ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 70 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 200 
บาท     
   3) ค่าอาหารเย็น จ านวน 70 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 250 บาท   
   4) ค่าที่พัก จ านวน 70 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 600 บาท 
   5) ค่าตอบแทนวทิยากร จ านวน 4 คน ๆ ละ 16 ชั่วโมง ๆ    
ละ 800 บาท 
   6) ค่าพาหนะวิทยากร(เหมาจา่ย) 
   7) ค่าชดเชยน้ ามนัเข้ือเพลิงรถยนต์ส่วนตัว  จ านวน 4 คัน ๆ 
ละ 2,500 บาท 
   8) ค่าเช่าห้องประชุม จ านวน 4 วัน ๆ ละ 5,000 บาท 
   9) ค่าเหมาจ้างรถยนตโ์ดยสารปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
จ านวน 4 วัน ๆ ละ 18,000 บาท 
   10) ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม(เหมาจ่าย) 

534,200 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

51,200.- 
 

 
 

17,500.- 
 

42,000.- 
52,500.- 
126,000. 

 
15,000.- 
10,000.- 

 
20,000.- 

180,000.- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000.- 
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รวม 534,200 51,200 463,000 20,000 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

1.ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2          
มีพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการ เพิ่มข้ึน 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2          
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เก่ียวกับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

1.ทดสอบ 
2.สังเกตพฤติกรรม 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 

3 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของพฤติกรรมภาวะผู้น าทาง
วิชาการเพิ่มข้ึน 

สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

2.1 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

2.2 ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการได ้
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โครงการ     สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเทสซอรี่ในบริบทหนองคาย เขต 2  
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
สอดคล้องกับนโยบาย   
 ( / ) จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ( / ) 11 นโยบายส าคัญ นโยบายข้อที่  2  
 ( / ) นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ข้อที่ 2 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเทสซอรี่ เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กแบบองค์รวม       
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามความสนใจ ความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
อย่างเต็มตามศักยภาพอย่างอิสระจากสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ ในบริบทของท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา
แนวคิดของนักนักการศึกษาหลายคน เช่น จอนด์ ดิวอ้ี (John Dewey) ธอร์นไดค์ (Thorndike) เพียร์เจท์ 
(Piaget) เฟรอเบล (Froebel) แบรนดูรา (Bandura) วอลดอร์ฟ (Waldorf) การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง (Brain Base Learning : BBL) หลักการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.  2560
กระทรวงศึกษาธิการเป็นต้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงน านวัตกรรมการสอนตามแนวคิดมอน
เตสซอรี่ระดับปฐมวัยมาใช้เป็นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ  เพ่ือส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 
โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย โรงเรียนสุทธสิริโสภา โรงเรียนบ้านโปร่งส าราญ และโรงเรียนเพียงหลวง ฯ 13 
และส่งครูเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย (อายุ3 -6ปี) น าไปใช้
ในปีการศึกษา 2560–2561 (หมวดชีวิตประจ าวัน) จากการน าไปใช้ พบว่า เด็กมีพัฒนาการทุกด้านสูงขึ้น มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์เด่นชัดในด้านความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ การมีสมาธิ มุ่งม่ันในการเรียน 
การพ่ึงพาตนเอง การรู้สิทธิหน้าที่ของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน การมีมารยาท การช่วยเหลือผู้อ่ืน 
และ การดูแลสิ่งแวดล้อม ครู  ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงของเด็ก มีความศรัทธาในโรงเรียน
มากขึ้น พบปัญหาและอุปสรรคการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ คือ ปัญหาการขาดแคลน สื่อ 
อุปกรณ์ในหมวดประสาทรับรู้ หมวดภาษา และหมวดคณิตศาสตร์ ซึ่งจะใช้จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องในภาค
เรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนั้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้
จัดท าโครงการสร้างความเข้มแข็งในการจัด การเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเทสซอรี่ ในบริบทของหนองคาย 
เขต 2 นี้ ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในหมวดประสาทรับรู้ หมวดภาษา และหมวด
คณิตศาสตร์ 
 2) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการสอนแบบมอนเทสซอรี่และสามารถ 
     เตรียมความพร้อมได้อย่างมีคุณภาพ 
   3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
     1)  จัดหาสื่อหมวดประสาทรับรู้ หมวดภาษา และหมวดคณิตศาสตร์ส าหรับโรงเรียน 5  
โรงเรียน 
  2)  ครูและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน จาก 5 โรงเรียน ได้รับการอบรมและนิเท
ติดตามอย่างน้อยภาคเรียน ละ 2 ครั้ง  
 3.2 เชิงคุณภาพ    
     1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดมอนเตสซอรี่ที่มีความพร้อมทั้งสื่อ อุปกรณ์ และบุคลลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นแบบอย่าง ได้    

    2) ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
3) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาเต็มศักยภาพ 
 

4. วิธีด าเนินงาน 
  4.1 เสนอขออนุมัติแผนงานโครงการ พฤศจิกายน – ธันวาคม  2561 

4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากรโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประชุมร่วมก าหนดแนวทางการอบรม
พัฒนา  

      และการนิเทศติดตาม ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562  
           4.3  จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ มกราคม – เมษายน 2562 
     4.4  โรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรียน ได้รับสื่อ พฤษภาคม 2562 
 4.5  ครูปฐมวัย ผู้บริหารและบคลากร ที่เก่ียวข้อง ได้รับการอบรมพัฒนา   
          4.6  สพป.หนองคาย 2 ด าเนินการนิเทศติดตามประเมินและสรุปรายงาน กันยายน  2562 
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

1 ธันาวาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนต้นแบบ 5 โรง และสพป.หนองคาย เขต 2    
 
6. งบประมาณ   

6.1 งบประมาณจ านวน  165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
  [ / ] งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สพป.หนองคาย 2 จ านวน 165,000 บาท  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
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  1) สพป.หนองคาย เขต 2 ด าเนินการอบรมพัฒนาครูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
 
 

กิจกรรม 
(ข้อมูลตามข้อ5) 

รายการจ่าย (ระบุจ านวนหน่วย/มูลค่าต่อ
หน่วยให้ครบถ้วนชัดเจน) 

งบประมาณ(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. อบรมพัฒนาครู
ปฐมวัย ผูบ้ริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 
 
2. การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล   

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คน ๆละ 
12 ชม.ๆละ1,000 บาท   เป็นเงิน  
2. ค่าที่พักวิทยากร 2 คนๆละ 2 คืนๆละ 
1,000 บาทเป็นเงิน    
3. ค่าพาหนะเดินทางวทิยากร 2 คน ๆ ละ  
5,000 บาท  
4. ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  
5. ค่าวัสด/ุเอกสารอบรม 

 
12,000 

 
 
 

4,000 
10,000 
8,000 

 

 
 
 
 
 
 

6,000 

             รวม   40,000 บาท 12,000 22,000 6,000 
 

 
7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.หนองคาย  
2. ความพร้อมของผู้บริหารและครูในการด าเนินงาน 

           แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. สื่อบางอย่างสามารถผลิตใช้เอง /ใช้วิธีการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่กับ

สื่อที่มีอยู่เดิม  
2. เพ่ิม/ขยายเวลาการด าเนินงานโครงการ  ไปอีก  2-3 ปี   
3. การเสริมแรง และการนิเทศก ากับ ติดตาม  
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
(ข้อมูลตามข้อ5) 

รายการจ่าย (ระบุจ านวนหน่วย/มูลค่าต่อ
หน่วย 

ให้ครบถ้วนชัดเจน) 

งบประมาณ(บาท) 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์  
2. พัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียน 
 

1) สื่อ อุปกรณ์ : หมวดประสาทรับรู้ หมวด
ภาษา และ หมวดคณิตศาสตร์  ส าหรับ 5 
โรงเรียน ๆละ 25,000 บาท (อนุบาลจุมพลฯ,
ชุมชนบ้านปากสวย, สทุธสิริโสภา,บ้านโปร่ง
ส าราญ และเพียงหลวง ฯ 13)   

  
 

 
 
 
125,000.- 

 รวม 125,000บาท - - 131,000.- 
 รวมทั้งสิ้น 1650,000 บาท 12,000 22,000 131,000 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 
9. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาแบบองค์รวม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถพัฒนาระดับ
คุณภาพของเด็กปฐมวัยเพิ่มสูงขึ้น 
 9.2 ครูปฐมวัย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย และศรัทธาโรงเรียนมากขึ้น 
 9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผู้ปกครอง  ชุมชน มีห้องเรียนต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้และทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
8.1  ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2562 สามารถจัดการเรียนรู้ 
      ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย ไดต้ามบริบท   
8.2  ผลประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยสูงขึน้ 
8.3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง (ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย ผู้ปกครอง) 

1. ร้อยละ 100 
 

2. ร้อยละ 80 
3. ร้อยละ 80 
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ชื่อโครงการ  “ขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สู่เป้าหมายความส าเร็จ”    
โครงการ  (  ) โครงการใหม่   ( /) โครงการต่อเนื่อง  
สนองเป้าประสงค์ ที่ 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพ และกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน 
สนองจุดเน้น   ด้านการบริหารจัดการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นางพัฒน์นรี ผาทอง   
ระยะด าเนินงาน    1 ตุลาคม  2561  -  30  กันยายน   2562 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และรับผิดชอบใน
การจัดการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งต้องด าเนินการให้
สอดคล้องภารกิจหลักที่ต้องสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์ จุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งภารกิจเร่งด่วนอันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง   

ในการขับเคลื่อนการด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จตามนโยบายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรในสังกัดแต่ละระดับ   

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาเพ่ือรองรับและตอบสนอง
ขับเคลื่อน กลยุทธ์สู่เป้าหมายผลส าเร็จ   

2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด 

2.4 เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล หลักฐานการประเมินตนเองเพ่ือรองรับการติดตาม ประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานผลการด าเนินงานภาพความส าเร็จ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
  
3.  ตัวช้ีวัด 
 3.1  เชิงปริมาณ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
2.  สถานศึกษาร้อยละ 100 ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ของ สพฐ. 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาทุกโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 102 โรงเรียน กับ 5 สาขา 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระดับผลการประเมินการ
บริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอยู่ในระดับดี 
 
5.  กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน หมา
ย 

เหตุ ต.
ค.

61
 

พ.
ย.6

1 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.พ
.62

 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย.

62
 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.6

2 

ก.ค
.62

 

ส.ค
.62

 

ก.ย
.62

 

กิจกรรมที่ 1  
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์กลยทุธ์ 
จุดเน้น ของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด  
กิจกรรมที่ 2  การ
ส่งเสริม สนบัสนุน 
การน าแผนปฏบิัติ
การสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติ โดยการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม
อย่างต่อเนื่องโดย
บุคลากรกลุ่ม
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กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน หมา
ย 

เหตุ ต.
ค.

61
 

พ.
ย.6

1 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.พ
.62

 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย.

62
 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.6

2 

ก.ค
.62

 

ส.ค
.62

 

ก.ย
.62

 

นโยบายและแผน
ร่วมกับกลุ่มอื่นที่
เก่ียวข้อง 
กิจกรรมที่ 3 การ
รายงานและน าเสนอ
ผลการด าเนนิการ
ตามกลยุทธ์เพื่อ
รองรับการติดตาม 
ประเมินผลการ
บริหารจัดการ จาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดย
ผู้รับผิดชอบในแต่
ละกลยุทธ์ จดุเน้น
ตามที่ได้รบั
มอบหมาย 
กิจกรรมที่ 4 การ
จัดท าสรปุและ
รายงานผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามกลยุทธ์ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2556  
กิจกรรมที่ 5 การ
เตรียมความพร้อม
ในการด าเนินงาน
ตามภารกิจเร่งด่วน  
(ด าเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล/
กระทรวงศึกษาธิกา
ร/นโยบายผูว้่า
ราชการ  ฯลฯ) 
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6.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  150,000  บาท   

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัดส ุ อ่ืนๆ รวม 
1 เสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
จุดเน้น ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน /
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ
แนวทางการจัดท า
แผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี
 

10,000 
 

20,000 
 

10,000 
 

 40,000 
 

  

2 การส่งเสริม สนบัสนุน 
การน าแผนปฏบิัติการ
สถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ โดยการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามอยา่ง
ต่อเนื่องโดยบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมกับกลุ่มอื่นที่
เก่ียวข้อง 

10,000 
 

10,000 
 

  20,000 
 

  

3 การรายงานและ
น าเสนอผลการ
ด าเนินการตามกลยุทธ์
เพื่อรองรับการติดตาม 
ประเมินผลการบริหาร
จัดการ จากส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยผู้รับผิดชอบในแต่
ละกลยุทธ์ จดุเน้น
ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

30,000 
 

15,000 
 

5,000 
 

 50,000 
 

  

4 การจัดท าสรปุและ
รายงานผลส าเร็จของ
การด าเนินการตามกล
ยุทธ์ ประจ าปี

5,000 
 

10,000 
 

5,000  20,000 
 

  



หน้า 228 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัดส ุ อ่ืนๆ รวม 
งบประมาณ พ.ศ.
2562 

5 การเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินงานตาม
ภารกิจเร่งด่วน  
(ด าเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล/
กระทรวงศึกษาธิการ/  
นโยบายผูว้่าราชการ  
ฯลฯ) 
 -  การรับการ
ตรวจติดตามจาก
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ฯ/  จังหวัดหนองคาย 
 -  จัดท าโครงการ
สนองนโยบายตาม
ภารกิจเร่งด่วน 
 -  การสร้าง
เครื่องมือ/เก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 -  การจัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจ
เร่งด่วน 
      -  ของที่ระลึก 

5,000 15,000   20,000 
 
 
 

  

 รวมทั้งสิ้น 60,000 70,000 20,000  150,000   
งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 
7.  สถานที่ด าเนินการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  
 
8.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

-  แบบติดตามการ
ด าเนินการตามกล
ยุทธ์ 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบประเมนิผลการด าเนนิงาน 



หน้า 229 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.  สถานศึกษาร้อยละ 100 ไดร้ับการส่งเสริม
สนับสนนุการด าเนนิการตามกลยุทธ์ จุดเน้นการการ
น าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

-  แบบรายงานผล/สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีทิศทางในการด าเนินงานเพื่อสนองกลยุทธ์ จุดเน้น

ของหน่วยงานต้นสังกัด 
9.2  ผลการประเมินการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อยู่

ในระดับดีขึ้นไป 
 9.2  การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ                การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณ                                                
โครงการ                      ( / )  โครงการใหม่          (   ) โครงการต่อเนื่อง 
สนองเป้าประสงค์ ที่  
สนองจุดเน้น ด้าน        เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา        
ผู้รับผิดชอบโครงการ     จ่าเอกพชร  รักษ์มณี  กลุ่มนโยบายและแผน      
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562               
 
 

1. หลักการและเหตุผล (โปรดเขียนให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้นของ สพฐ.) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่

วิเคราะห์งบประมาณ ทั้งการจัดตั้งงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และไม้ซ้ าซ้อนกัน สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ ใน
การพัฒนาการบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ต่อไป แต่ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่าน
มายังพบว่า ครูพัสดุของโรงเรียน/ผู้รับผิดชอบด้านประมาณราคาวัสดุ ส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าประมาณราคาวัสดุที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบ
กับครูพัสดุย้ายโรงเรียนไม่มีผู้รับผิดชอบภารกิจต่อ จึงขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ประกอบกับการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณจากโรงเรียน/กลุ่มเครือข่าย ในบางรายการไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของ
ความจ าเป็น ขาดแคลน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน ให้สามารถ
ด าเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้มาตรฐานด้าน
ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ กลุ่มนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณจึงได้จัดท า
โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณข้ึน 
          
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริหารงบประมาณกระบวนการจัดตั้งและ
จัดสรรงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการประมาณราคาค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านบริหารงานงบประมาณให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. ตัวช้ีวัด 
      3.1 เชิงปริมาณ   

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามสภาพความเป็นจริง ของสถานศึกษาจ านวน 107 แห่ง      

3.2 เชิงคุณภาพ 
 - สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณตามสภาพความเป็นจริง ร้อยละ 100  
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 - ร้อยละ 100 ของการด าเนินโครงการฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 

4. เป้าหมาย 
4.1 ด้านปริมาณ รวมทั้งสิ้น 45 คน 

  1) คณะกรรมการตามค าสั่งฯ    จ านวน 40 คน 
  2) เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน    จ านวน 5   คน 
 4.2 ด้านคุณภาพ 
  1) ครูพัสดุของโรงเรียน/ผู้รับผิดชอบด้านประมาณการราคาวัสดุ มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการบริหารงานงบประมาณกระบวนการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและการประมาณราคาค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
อ่ืน 
  2) การบริหารจัดการงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน ให้สามารถ
ด าเนินการไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  3) การพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามความส าคัญ จ าเป็น เร่งด่ วน ขาด
แคลน ในปัจจุบัน และได้รับความเป็นธรรม 
 
5. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.
ค.

61
 

พ.
ย.

61
 

ธ.ค
.61

 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ.

62
 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2 

พ.
ค.

62
 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

1. ขั้นเตรียมการ 
เสนออนุมัติโครงการ 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม 
- ประชุมวางแผนการปฏบิัติงาน 
- ก าหนดปฏิทนิการปฏิบตัิงาน 

    ** ** ** ** ** ** ** ** กลุ่มนโยบาย
และแผน 

2. ขั้นด าเนินการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
- ศึกษาข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- จัดประชุมพจิารณาจัดตั้ง/ 
จัดสรรงบประมาณ 

     ** 
 
 

** ** ** ** ** ** ** “” 

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
- ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
โครงการ 
- สรุปผลการด าเนนิงานตาม
โครงการ 

    ** ** ** ** ** ** ** ** “” 
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6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน   20,000  บาท 

ที่ 
กิจกรรมในการใช้

งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

อื่นๆ 
รวม 

 ประชุมคณะกรรมการฯ 
จัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ     

  กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

1. 
ค่าอาหารกลางวนั           
(45 x 120 บ. x 2 มื้อ) 

- 10,800 - - 10,800 
ก.พ.-ก.ย.

62 
“” 

2. 
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (45 x 35 บ. x 
4 มื้อ) 

- 6,300 - - 6,300 
ก.พ.-ก.ย.

62 
“” 

3. 
ค่าจัดท าเอกสารในการ
ประชุม 

- - 2,900 - 2,900 
ก.พ.-ก.ย.

62 
“” 

 รวมทั้งสิ้น - 17,100 2,900 - 20,000   

งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
7. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 
8. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือการประเมิน 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชมุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดตั้ง/จัดสรร
งบประมาณ 

แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนไดร้ับความพึงพอใจในผลการจัดตัง้/จัดสรรงบประมาณ แบบสอบถาม 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 การจัดตั้ง/การจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามบริบทอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมรวดเร็ว 
 9.2 การบริหารจัดการของกลุ่มนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจ  
 9.3 ลดความซ้ าซ้อนในการท างานและลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ 2563 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการ  ( / )  โครงการใหม่ (  )  โครงการต่อเนื่อง    
สนองเป้าประสงค์ที่  
สนองจุดเน้น ด้าน เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                

และสถานศึกษา . 
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ่าเอกพชร  รักษ์มณี  กลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
สถานศึกษาที่จะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารงบประมาณมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน ให้มี
การจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ให้มี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าไม่ซ้ ากัน  
 2.2 เพ่ือให้การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกลไกลขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความ
ชัดเจนของขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานและหน่วยงานด าเนินงาน ตามกรอบระยะเวลา 
 2.3 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณทั่วถึง  
 
3. ตัวช้ีวัด   
 เชิงปริมาณ 
 - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามสภาพความเป็นจริง ของสถานศึกษาจ านวน 107 แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 

- สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณตามสภาพความเป็นจริง ร้อยละ 100  

- ร้อยละ 100 ของการด าเนินโครงการฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 - จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จ านวน 107 แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 

- สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามสภาพความเป็นจริงอย่างทั่วถึง 
 
5. กิจกรรมและระยะการด าเนินการ  

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 

ผู้รับผิดชอบ 

ต.
ค.

62
 

พ.
ย.6

2 

ธ.ค
.62

 

ม.
ค.6

3 

ก.พ
.63

 

มี.
ค.6

3 

เม
.ย.

63
 

พ.
ค.

63
 

มิ.
ย.6

3 

ก.ค
.63

 

ส.ค
.63

 

ก.ย
.63

 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ  ** ** ** ** **        กลุ่ม
นโยบายและ

แผน 
2 แต่งตั้งคณะท างาน    ** ** **       “ 
3 ด าเนินงานตามโครงการ                                              ** ** **      “ 
 3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุที่ในโครงการ     ** ** ** **     “ 
 3.2 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน     ** ** ** ** **    “ 
 3.3 ด าเนินงานตามขัน้ตอน     ** ** ** ** ** **   “ 
4 ประเมินผล       ** ** ** ** **  “ 
5 สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม         ** ** ** ** “ 

 
6. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 130,000 บาท 

 
 

ที่ 

 
 

กิจกรรมในการใช้
งบประมาณ 

เงินงบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

ค่า
ใช

้สอ
ย 

ค่า
วัส

ด ุ

อื่น
 

รว
ม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ - 30,000 - - 30,000 ต.ค.62– 
ก.ย.63  

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

2 ลงภาคสนามออก
ส ารวจเก็บข้อมูล 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

50,000 - - - 50,000 ต.ค.-ก.ย.
63 

“ 
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3 จัดซื้อ/จัดหาวัสดุที่ใช้
ในโครงการ 

- - 50,000 - 50,000 ต.ค.-ก.ย.
63 

“ 

 รวมทั้งสิ้น     130,000   
งบประมาณขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7. สถานที่ด าเนินการ 
สพป.หนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 

8. การติดตามประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามความจ าเป็นขาดแคลน
ด้านครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าไม่ซ้ ากัน อย่าง
ทั่วถึง 
2. การบริหารงบประมาณ ด้านการจัดสรรงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่าง
น้อย ร้อยละ 100 
3. ครูและบุคลากร มีความเป็นเอกภาพ และปฏิบัติงานร่วมกันสูงขึ้น  

- แบบรายงาน 
- แบบส ารวจ 
- สรุปผลการจัดกิจกรรม 

  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 การบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2           
และโรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น  

9.2 โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
9.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
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ชื่อโครงการ ตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  

เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 จ านวน 35 แห่ง 
โครงการ () โครงการใหม่ 
สนองเป้าประสงค์ ที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษา

มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

จุดเน้น ด้านการบริหารจัดการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวฉวี  ราชบุรี   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ                         

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ส าคัญ คือ การควบคุมการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ให้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยง ที่จะท าให้หน่วยงาน
ปฏิบัติไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ การรายงานเป็นเครื่องมือในการควบคุม และแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างหนึ่ง 
แต่จะท าอย่างไรผู้บริหาร จึงจะมั่นใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานในการก ากับดูแลได้ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และนโยบายที่วางไว้อย่างจริงจังสม่ าเสมอ  ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายใน จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
สามารถจะใช้ให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาในสั งกัดบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2553  
ได้ก าหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบ
ดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่
ก าหนด พร้อมทั้งด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบภายในไป
ยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดท า
แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและด้าน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   การเบิกจ่ายเงินมีหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ 

2. เพ่ือให้การสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมีความเพียงพอ และรัดกุม  
3. เพ่ือให้การสอบทาน การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่ง  และนโยบายที่ก าหนด 
4. เพ่ือตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และคุ้มค่า 
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5. เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข
การ ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

6. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

 
3.  ตัวชี้วัด 
 3.1 เชิงปริมาณ  

เอกสารการเบิกจ่ายด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 35 แห่ง ผ่านการตรวจสอบ/สอบทานความ
ถูกต้อง จ านวน 10 เรื่อง/ปี  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1. การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2              
และสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้น ของ สพฐ. และสพป. 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง เป็นไปตามนโยบายของส่วนราชการ การรายงานผลการด าเนินงานถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีแผนการจัดหา การควบคุม การจ าหน่าย เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 

  
4. เป้าหมาย 
 หน่วยรับตรวจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และ สถานศึกษาในสังกัด  
จ านวน 35 แห่ง ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ 
และการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังนี้ 

 1.  งานด้านการตรวจสอบ กิจกรรม มีดังนี้ 
       1.1  การตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2  

   - ตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย      
       - ตรวจสอบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS และตรวจสอบสินทรัพย์ 
   - ตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ 
   - ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

               1.2  การตรวจสอบสถานศึกษา 
           - ตรวจสอบการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
    - ตรวจสอบเงินอุดหนุนรายหัว/เงินอุดหนุนรับจาก อปท./เงินปัจจัยพื้นฐาน 
      นักเรียนยากจน 
    - ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 
    - ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปและอิเล็กทรอนิกส์ 
    - ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงินตามแผนปฏิบัติการ  

2.  เรื่องที่ตรวจสอบ 
    1. ตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย 



หน้า 238 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   2. ตรวจสอบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS และตรวจสอบสินทรัพย์ 
   3. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
   4. ตรวจสอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ    

    5. ตรวจสอบความถูกต้องรัดกุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุระดับ
สถานศึกษา 
    6. ตรวจสอบเงินอุดหนุนรายหัว/เงินอุดหนุนรับจากอปท./เงินปัจจัยพื้นฐาน 
นักเรียนยากจน 
    7. ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 
    8. ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างทั่วไปและอิเล็กทรอนิกส์ 
             9. ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงินตามแผนปฏิบัติการ 
 3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
      
5.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

 
ที่ 

 
 

กิจกรรม             

 
ระยะเวลาด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 

 
ผู้รับ  
ผิด
ชอบ 

 ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 ตรวจสอบผล
การ
ด าเนินงาน
ของ สพป.
นค.2    
- ตรวจสอบ
ใบส าคัญและ
หลักฐานการ
จ่าย   
- ตรวจสอบ
การเงินและ
บัญชีในระบบ 
GFMIS และ
ตรวจสอบ
สินทรัพย ์
- ตรวจสอบ
การใช้สิทธิ
เบิกเงินค่าเช่า
บ้านของ
ข้าราชการ 
- ตรวจสอบ
จัดซื้อจัดจ้าง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.
ฉวี 
ราชบุร ี
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ที่ 

 
 

กิจกรรม             

 
ระยะเวลาด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 

 
ผู้รับ  
ผิด
ชอบ 

 ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ตรวจสอบผล
การ
ด าเนินงาน
ของ
สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
35 แห่ง 
- กิจกรรมการ
ใช้จ่ายเงิน
รายได้ของ
สถานศึกษา 
- กิจกรรมการ
ใช้จ่ายเงิน 
อุดหนุนของ
สถานศึกษา 
- ตรวจสอบ
เงินอุดหนุนที่
ได้รับจาก 
อปท. 
- ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
การเงินตาม
แผนปฏบิัติ
การ 
- ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
รัดกุมของการ
ควบคุมด้าน
การเงินการ
บัญชีและพัสด ุ
- ตรวจสอบ
ความถกูต้อง
ของการ
ควบคุมและ

 
 
 
 
 
 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
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ที่ 

 
 

กิจกรรม             

 
ระยะเวลาด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 

 
ผู้รับ  
ผิด
ชอบ 

 ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

ความคุ้มค่า
การใช้
ประโยชน์
ทรัพย์สิน 
3. จัดท า
รายงานผล
การตรวจ
ติดตาม 

      
6. รายละเอียดการงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน จ านวน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
   ในปีงบประมาณ 2562   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และระดับสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 35 แห่ง  ขอบเขตการด าเนินงานตามข้อ 3 ใช้เวลา
ปฏิบัติงาน 185 วัน  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจ านวน 1  คน  ใช้งบประมาณ
ดังนี้  

  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย 
   1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง        8,000.-บาท 
   2.2 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   12,000.-บาท 
      รวมเป็นเงิน       20,000.-บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
6. การประเมินผล 
  แบบรายงาน 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล 
  7.2  สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง รวดเร็ว มีการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวปฏิบัติ                  
และก าหนดการตามแผนปฏิบัติการ 
 
8. ตัวช้ีวัด 
  1.  จ านวนรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
  2.  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
  3.  ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับตรวจ 
  4.  ร้อยละของข้อเสนอแนะ/แนะน า ที่ได้มีการน าไปปฏิบัติ 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
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คณะผู้จัดท ำ 

 ที่ปรึกษำ 
  นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์   ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 
  นายอ านวย  ทิพย์ก าจร   รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 
  นางราตรี  ฉันทพจน์   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

คณะท ำงำน 

  นายอ านวย  ทิพย์ก าจร   รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 
  นางราตรี  ฉันทพจน์   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  จ่าเอกพชร  รักษ์มณี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  นางพัฒน์นรี  ผาทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  นางสาววิระญา  ไชยเคน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  นางสาวทวีพร  สกุลอ ามาตย์  เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 
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