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ส่วนที ่1 

สภาพการจัดการศึกษา 

ความเป็นมา 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 9        
ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ  (1) ก่อนจะ
ดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและ
มาตรา 16 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 “แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2” จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดประชุม          
เชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย     
เขต 2 ซึ่งร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และแนวทาง  
การบริหารประเทศของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ "ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน" พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
            

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 

 
เพื่อพิจารณาค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสขององค์กร ว่าเป็นอย่างไร และควรพัฒนาไป         

ในทิศทางใด รวมทั้งศึกษากรอบนโยบาย กรอบเป้าหมายของผลผลิตหลักที่ต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด            
และกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องเชื่อมโยง        
กับนโยบายของหน่วยที่เก่ียวข้อง 
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จากกระบวนการวางแผนดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ใช้
หลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความสามารถ ตามข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ในการกำหนดแนวทางพัฒนา  ที่เหมาะสมต่อ              
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนอันนำไปสู่ คุณภาพ ของการศึกษาอย่างแท้จริงต่อไป 

สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไปของจังหวัดหนองคาย 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองคาย มีลักษณะทอดยาวตามลำน้ำโขง จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัด

ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอาณาเขตติดกับกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็น  เมืองหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน
ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ โดยมีพื้นที่ทอดขนานยาวไปตามลำน้ำโขง ความกว้างของพื้นที่ทอดขนานไปตามลำน้ำโขง        
โดยเฉลี่ยประมาณ 20 – 25 กิโลเมตร ช่วงที่กว้างที่สุด อยู่ที่อำเภอเฝ้าไร่ และช่วงที่แคบที่สุดอยู่ที่จังหวัดหนองคาย          
มีอำเภอที่อยู่ติดกับลำน้ำโขง 6 อำเภอ คือ อำเภอสังคม อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเมืองหนองคาย 
อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี โดยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ 
แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคำไซ 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดหนองคาย 

โดยจังหวัดหนองคายมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 - ทิศเหนือ แม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 - ทิศใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม   และอำเภอ

บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
  - ทิศตะวันออก อำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นที่ราบสูง แยกได้เป็น 4 บริเวณ คือ 
      - พื ้นที ่ค ่อนข้างราบ ได้แก่ เขตอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ และอำเภอ         

ศรีเชียงใหม่ ซึ่งใช้ประโยชน์ในการทำนา และปลูกพืชบริเวณริมน้ำโขง 

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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     - พื้นที่เป็นคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอำเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ทำนาและ
ปลูกพืชไร่ พืชสวนและป่าธรรมชาติ 

     - พื้นที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ เช่น ป่าไม้เต็งรัง เบญจพรรณ พบใน
เขตอำเภอสังคม 

     - สภาพพื้นที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชัน จากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตร เป็นบริเวณ
เทือกเขาต่างๆ ทางทิศตะวันตกในเขตอำเภอสังคม 
  ลักษณะอากาศ  จ ัดอย ู ่ ในจำพวกฝนแถบร ้อนและแห ้งแล ้ง (ธ.ค. -ม.ค.) ในฤด ูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ำสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในช่วง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดในเดอืน
เมษายน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิ.ย.-ก.ค.) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่ม
ลดลงจนอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดรายปีอยู่ที่ 9.50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดรายปีอยู่ที่ 40.60 องศา
เซลเซียส เฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 26.46 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนทั้งปี อยู่ที่ 1,843.6 มิลลิเมตร ต่อปี 
  ด้านการปกครอง การบริหารและประชากร 

โครงสร้างการบริหารราชการระดับจังหวัดหนองคาย มีรูปแบบการปกครอง และการบริหาร
ราชการ แบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  1. อำเภอเมืองหนองคาย    2. อำเภอท่าบ่อ 
  3. อำเภอโพนพิสัย    4. อำเภอศรีเชียงใหม่ 
  5. อำเภอสังคม     6. อำเภอสระใคร 
  7. อำเภอเฝ้าไร่     8. อำเภอรัตนวาปี 
  9. อำเภอโพธิ์ตาก 

ด้านคมนาคมขนส่ง มีเส้นทางดังนี้ 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จากกรุงเทพมหานครถึงหนองคาย เป็นระยะทาง 669 กิโลเมตร 
ภายในจังหวัดมีทางหลวงแผ่นดิน 
  หมายเลข 211 จากบ้านหนองสองห้องผ่านอำเภอท่าบ่อ ถึง บ้านหนอง อำเภอสังคม 
  หมายเลข 212 จากอำเภอเมืองหนองคายผ่านอำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี 
  มีทางสายรถไฟสายกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 624 กิโลเมตร เฉพาะระยะ 
ที่ผ่านท้องที่จังหวัดหนองคาย ยาว 22 กิโลเมตร 
  จังหวัดหนองคายไม่มีสนามบินพาณิชย์ ดังนั้นการเดินทางโดยเครื่องบิน ต้องเดินทาง โดยรถยนต์
ไปยังจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 54 กิโลเมตร เพื่อโดยสารเครื่องบินจากสนามบินจังหวัดอุดรธานี 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  การเกษตร ประชากรโดยส่วนมากประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน           
ทำไร่ ใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เพ่ือการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 57.29 ของพ้ืนที่จังหวัด หรือ 2,625,441 ไร่ ซึ่งพืช
เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว (นาปี) และยางพารา 

การอุตสาหกรรม จังหวัดหนองคายมีอำเภอที่อยู่ติดกับลำน้ำโขง 6 อำเภอ คือ อำเภอสังคม 
อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี และมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ แขวงเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวง 
บอลิคำไซ 

จังหวัดหนองคาย มีแผ่นดินสายน้ำอุดมสมบูรณ์และการเป็นเมืองชายแดน หน้าด่านศึก ในอดีต
จึงมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติให้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทั้งจากดินแดนใกล้เคียงและจากที่ถูกอพยพกวาดต้อนเข้ามา 
สังคมหนองคายในวันนี้จึงหลอมรวมคนหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ มีภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การดำร งชีวิต

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
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
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แตกต่างกันออกไป มีจำนวน 9 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มลาวอีสาน กลุ่มย้อ กลุ่มพวน กลุ่มภูไท กลุ่มกะเลิง กลุ่มโซ่ กลุ่มส่วย 
กลุ่มชาวจีน และกลุ่มชาวเวียดนาม 

ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี
เหมือนคนไทยทั่วไปในภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เป็นแนวทางการดำรงชีวิตซึ่งทำให้แดนอีสานอยู่กัน
ด้วยความผาสุก ร่มเย็นตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับปีฮีตสิบสอง ดังนี้ เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม เดือนยี่บุญ
คูณลาน เดือนสามบุญข้าวจี่ เดือนสี่บุญพระเวส เดือนห้าบุญสรงน้ำหรือบุญตรุษสงกรานต์ เดือนหกบุญบั้งไฟ 
เดือนเจ็ดบุญชำฮะ เดือนแปดบุญเข้าพรรษา เดือนเก้าบุญข้าวประดับดิน เดือนสิบบุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ดบุญ
ออกพรรษา และเดือนสิบสองบุญกฐิน ประเพณีและวัฒนธรรม ที่โดดเด่น อาทิ เช่น 

     งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ จัดประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี ที่บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 
ภายในงานจะมีการแสดงและการละเล่น มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก 

     ลอยเรือไฟบูชาพญานาค  ปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคแม้จะเกิดขึ ้นเอง ตามธรรมชาติ        
ในลำน้ำโขงมานานหลายปีแล้วตามคำร่ำลือของชาวบ้าน แต่เพ่ิงจะได้รับส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว
ของจังหวัดหนองคายไม่กี่ปีมานี้ บั้งไฟพญานาคเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาจากใต้แม่น้ำโขง พุ่งลอยขึ้นสู่อากาศ ประมาณ 
20 - 30 เมตร แล้วก็หายไป ลูกไฟไม่จำกัดบริเวณที่เกิดและเกิดไม่ค่อยซ้ำ ที่บริเวณนั้น ขนาดของลูกไฟก็มีหลาย
ขนาด เช่น ขนาดโตเท่าผลส้ม ขนาดกลางเท่าไข่ไก่ ขนาดเล็กเท่า หัวแม่มือ เวลาที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนแต่ต้องมืดค่ำ
แล้ว บางทีเกิดตั้งแต่หัวค่ำ ประมาณ 18.00 นาฬิกา บางปีเริ ่มเกิด 20.00 – 21.00 นาฬิกา และจะเกิดไปอีก
ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง จึงจะค่อยๆ หมดลง จำนวนลูกไฟที่เกิดขึ้นบริเวณหนึ่งๆ มีจำนวนไม่แน่นอน สถานที่เกิดนั้น
จะอยู่ในท้องที่อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี บั้งไฟพญานาคจะเกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญ เดือน 11 หรือแรม 1 ค่ำ 
เดือน 11 ของทุกปี และทางจังหวัดหนองคาย ได้จัดงานลอยเรือไฟบูชาพญานาค ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงใกล้          
วัดสิริมหากัจจายน์ (วัดธาตุ) อำเภอเมืองหนองคาย โดยจัดเป็นประเพณีทุกปี 

ด้านการศึกษา จังหวัดหนองคาย มีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งภารกิจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 
จำนวน 2 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง 

แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง สังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศ ึกษา                 
เขต 21 ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดหนองคาย 31 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  
1 แห่ง และรวมโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดบึงกาฬ 

แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 2 แห่ง 
     - สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาหนองคาย  เขต 1 - อำเภอเม ือง

หนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ตาก อำเภอสระใคร อำเภอสังคม และอำเภอท่าบ่อ 
     - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 - อำเภอโพนพิสัย                    

อำเภอเฝ้าไร ่และอำเภอรัตนวาปี 
 
สภาพบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน          
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา คลอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่  อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี 
และอำเภอเฝ้าไร่ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 102 โรงเรียน กับ       
3 สาขา รวม 105 โรงเรียน ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์คณะ
บุคคลในรูปแบบองค์รวม มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

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%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%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%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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  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมเป็นการเตรียมความพร้อม ในทุก ๆ ด้าน 
และมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้แก่เด็กในวัยเรียนตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3. ส ่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื ่อให้เด ็กที ่เร ียนจบ               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโอกาสศึกษาต่อเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  4. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กวัยการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา           
ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา  37            
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังนี้ 
            1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความต้องการของทอ้งถิ่น 
            2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ กำกับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ดังกล่าว 
            3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
           4. กำกับ ดูแลติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
            6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษา 
            7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา            
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
            9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
            10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ด้านการศึกษา 
   11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
            12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่มิได้ระบุ
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ข้อมูลพื้นฐาน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการแบ่งหน่วยงานภายใน เพื่อให้
การส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
  1. กลุ่มอำนวยการ 
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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  3. กลุ่มนโยบายและแผน 
  4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
  6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  8. กลุ่มกฎหมายและคดี 
  9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนบุคลากรในสังกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 

กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์

ปฏิบัติ 
งาน 

ชำนาญ
งาน 

ปฏิบัติ 
การ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การ 

พิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

รวม 
ข้าราชการ 

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. - - - - - - - - 3 - - 1 3 1 4 
กลุ่มอำนวยการ - - - 2 - 2 - 1 - 1 - - - 6 6 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล - 1 - - - 2 2 - - 2 - - 2 5 7 
กลุ่มนโยบายและแผน - - - - 1 1 1 1 - 1 - - 2 3 5 
กลุม่ส่งเสรมิการจดัการศึกษา - 1 - - - - - 4 1 - - - 1 5 6 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ - 1 - - - - - - 3 7 - - 3 8 11 
กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ 1 - - - - 1 - - - - - - 1 1 2 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - - - - - - 1 - 1 - - - 2 2 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 
กลุ่มกฎหมายและคด ี - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 

รวม 1 3 - 2 1 6 4 7 8 13 - 1 14 32 46 
ร้อยละ 8.70 4.35 15.22 23.91 45.65 2.17 100 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนลูกจ้างในสังกัดประจำปี พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 
 

กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์

จำนวนลูกจ้าง 

ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว รวมลูกจา้ง 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
กลุ่มอำนวยการ 2 - 3 4 5 4 9 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล - - - 2 - 2 2 
กลุ่มนโยบายและแผน - - - 1 - 1 1 
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา - 1 - - - 1 1 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา - - - - - - 0 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 1 - 1 5 2 5 7 
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กลุ่ม/หน่วย/ศูนย ์

จำนวนลูกจ้าง 

ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว รวมลูกจา้ง 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - - - - 0 
กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล - - 2 - 2 - 2 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - 0 
กลุ่มกฎหมายและคด ี - - 1 - 1 - 1 

รวม 3 1 7 12 10 13 23 
ร้อยละ 17.39 82.61 100 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 – 2563 
 

ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 – 2562 

2559 2560 2561 2562 2563 
อนุบาล  1 - 62 86 29 62 
อนุบาล  2 1,758 1,729 1,530 1,492 1,394 

อนุบาล  3 1,706 1,821 1,809 1,575 1,540 

รวมก่อนประถมศกึษา 3,464 3,612 3,425 3,096 2,996 

ประถมศึกษาปีท่ี  1 1,774 1,810 1,933 1,935 1,711 

ประถมศึกษาปีท่ี  2 1,837 1,789 1,843 1,939 1,957 

ประถมศึกษาปีท่ี  3 1,849 1,848 1,840 1,834 1,971 

ประถมศึกษาปีท่ี  4 1,987 1,854 1,846 1,850 1,869 

ประถมศึกษาปีท่ี  5 1,915 2,002 1,873 1,877 1,875 

ประถมศึกษาปีท่ี  6 2,061 1,916 2,015 1,874 1,854 

รวมประถมศึกษา 11,423 11,219 11,350 11,309 11,237 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 535 504 504 541 491 

มัธยมศึกษาปีท่ี  2 514 506 487 507 521 

มัธยมศึกษาปีท่ี  3 537 467 495 464 463 

รวมมัธยมศึกษาต้น 1,586 1,477 1,486 1,512 1,475 
รวมท้ังสิ้น 

 
 

16,473 16,308 16,261 15,917 15,708 
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 ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
      (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563) 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (คน) 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน  - คศ.1 0 0 0 

 ชำนาญการ คศ.2 6 1 7 
 ชำนาญการพิเศษ คศ.3 68 14 82 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 1 0 1 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 75 15 90 
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน  - คศ.1 0 0 0 

 ชำนาญการ คศ.2 0 0 0 
 ชำนาญการพิเศษ คศ.3 6 2 8 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 6 2 8 
 3. คร ู - คศ.1 51 116 167 

 ชำนาญการ คศ.2 22 43 65 
 ชำนาญการพิเศษ คศ.3 105 289 394 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 2 2 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 178 450 628 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 49 139 188 
 5. ลูกจ้างประจำ  - - 38 1 39 
 6. พนักงานราชการ  - - 21 25 46 
 7. ลูกจ้างชั่วคราว - - 90 156 246 

รวมทั้งหมด 458 791 1,249 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://data.bopp-obec.info/bigdata2/person_se.php?fild_id=position&fild_data=10
http://data.bopp-obec.info/bigdata2/person_se.php?fild_id=position&fild_data=13
http://data.bopp-obec.info/bigdata2/person_se.php?fild_id=position&fild_data=19
http://data.bopp-obec.info/bigdata2/person_se.php?fild_id=position&fild_data=26
http://data.bopp-obec.info/bigdata2/person_se.php?fild_id=Person_type_id&fild_data=4
http://data.bopp-obec.info/bigdata2/person_se.php?fild_id=Person_type_id&fild_data=5
http://data.bopp-obec.info/bigdata2/person_se.php?fild_id=Person_type_id&fild_data=68
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ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตั ้งอยู ่เลขที ่ 444 หมู ่ที ่ 2           

บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน
ภายในจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

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

แผนที่แสดงเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

 
 

 
 

 
ผลการดำเนินงาน/โครงการ ที่ผ่านมา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลการสอบวัดความสามารถพื ้นฐานของผู ้ เร ียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
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แผนภูมิที่ 2  แสดงผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)  
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3  แสดงเปรียบเทียบผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
                           (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา  2560 – 2562  
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)                         
                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 
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 แผนภูมิที่ 6  แสดงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)   

                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 7  แสดงเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 
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ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
นโยบายที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 1. โครงการ ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563              
     ปัจจัย/วธิีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 

      กิจกรรม พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      1. จัดทำปฏิทินแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

       2. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมครูผู้รับผิดชอบและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
      3. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  
      กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครือข่าย พสน. 
      แต่งตั้งคณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      กิจกรรม การจัดค่ายปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
      แจ้งจัดสรรงบประมาณ แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้โรงเรียนในสังกัด

ทราบเพ่ือดำเนินการตามแผนงาน 
      กิจกรรม โรงเรียนสีขาว (ปลอดยาเสพติด) 
      1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข  
      2. ประชุมคณะกรรมการกำหนดวันออกตรวจประเมินโรงเรียนที่ส่งผลงาน 
      3. ตรวจประเมินและทำการรวบรวมผลการประเมินเพื่อส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 

เพ่ือดำเนินการประเมินต่อไป 
  ผลการดำเนินงาน 

      1. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2563 ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ อยู่ในระดับดีมาก 

     2. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 

      3. จัดสรรงบประมาณ แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้โรงเรียนใน
สังกัดทราบ เพ่ือดำเนินการตามแผนงาน 

      4. ผลรางว ัลโรงเร ียนสีขาว (ปลอดยาเสพติด) ด ีเด ่นระดับเพชร จำนวน 1 โรงเร ียน ได ้แก่                
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 ดีเด่นระดับทอง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพนแพง โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอน
กลางสามัคคี และโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง และดีเด่นระดับเงิน จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 
โรงเรียนสุทธสิริโสภา โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านห้วย
น้ำเย็น โรงเรียนบ้านนาทับไฮ โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ โรงเรียนบ้านเซิม 
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ และโรงเรียน
บ้านจับไม ้
     ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

        1. ครูผู ้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด ไม่ได้จบการศึกษา    
ด้านจิตวิทยาโดยตรงและไม่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ทางด้านจิตวิทยา ในการดูแลเด็กอย่างถูกวิธี 
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  2. ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการกับงบประมาณที ่ได้ร ับไม่สัมพันธ์กัน ส่งผล             
ให้การดำเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และผลการดำเนินงานอาจไม่ครอบคลุมตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
  1. จัดอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง                     
  2. ควรแนะนำแนวทางการใช้เครื่องมือที่เกี ่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน        
ในสังกัดให้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ     

2. โครงการ  ขับเคลื่อนการศึกษาที่ย่ังยืน  
     กิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) “การผลิตนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563   
 ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 

     1. ติดตั้งอุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อ 2 จุด 
  1) บริเวณจุดคัดกรองหน้าโรงเรียน 2) บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์        
     2. ติดตั้งฉากกั้นนักเรียน 3 จุด 
  1) ในห้องเรียน 10 ห้อง (ป.1 – ม.3) 2) ในห้องเรียนปฐมวัย 3 ห้อง 3) โรงอาหาร 
     3. ติดตั้งอ่างล้างมือแบบเหยียบ 
  1) หน้าอาคารเรียน 2) หน้าห้องน้ำ 3) หน้าโรงอาหาร        
     4. ที่กดเจลแอลกอฮอล์ 
  1) หน้าห้องเรียน  2) หน้าห้องอ่ืน ๆ 
     5. ที่กดสบู่เหลวล้างมือ 
  1) หน้าอาคารเรียน 2) หน้าห้องน้ำ 3) หน้าโรงอาหาร 
     6. สารเคมีในการป้องกันโควิด-19 
  1) น้ำยาฆ่าเชื้อ 2) เจลล้างมือ 3) หน้ากากอนามัย 4) เฟซชิลด ์5) เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ 2 ระบบ 

 ผลการดำเนินงาน 
  1. นักเรียนได้รับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

      2. นักเรียนมีความตระหนักถึงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80.04 
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

      1. อุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรค 
         1) เคลื่อนย้ายลำบาก เนื่องจากมีขนาดใหญ่ 
         2) โครงสร้างของอุโมงค์ คด งอ เสียรูปทรง 

 2. ฉากกั้นโต๊ะเรียน 
         1) พลาสติกท่ีใช้ทำฉากก้ันขุ่นมัว มองเห็นไม่ชัดเจน 
         2) ข้อต่อหลุดได้ง่าย 
         3) เมื่อมีการสัมผัสโครงฉากกั้น พลาสติกจะหลุดได้ง่าย 
      3. อ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ 
         1) ที่เหยียบแข็งเกินไป เด็กตัวเล็ก ๆ เหยียบไม่ค่อยลง 
         2) ท่อน้ำอยู่ด้านหน้าอ่างล้างมือ ทำให้เกะกะในระหว่างล้างมือ 
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      4. ที่กดแอลกอฮอล์ ที่กดเจลล้างมือ แบบใช้เท้าเหยียบ 
         1) บริเวณเท้าเหยียบหลุดออกขณะเหยียบ 
         2) ที่วางขวดแอลกอฮอล์ไม่แน่น หมุนเอียงไปมา 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
 1. อุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรค 

    1) ติดล้อเลื่อน เพ่ือให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก 
    2) วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้าง ต้องมีความแข็งแรง สามารถทนต่อแดด ลม ฝน  

  2. ฉากกั้นโต๊ะเรียน 
    1) ใช้พลาสติกที่ใช้ทำฉากก้ันมีความใสมากข้ึน 
    2) ใช้กาวติดท่อ PVC ให้แน่น 
    3) ใช้เคเบิลไทร์รัดพลาสติกเพ่ิมเติม 
  3. อ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ 
    1) ใช้สปริงที่อ่อนลง และเปลี่ยนก๊อกน้ำให้มีความหนืดน้อยลง 
   2) ย้ายท่อไปไว้ด้านหลังของอ่างล้างมือ 
  4. ที่กดแอลกอฮอล์ ที่กดเจลล้างมือ แบบใช้เท้าเหยียบ 
    1) ใช้กาวติดท่อ pvc ทาบริเวณข้อต่อให้แน่นยิ่งขึ้น 
    2) ตัดท่อแต่ละส่วนให้มีขนาดยาวขึ้น เพื่อให้ต่อกับข้อต่อได้ลึกยิ่งขึ้น จะมีความแข็งแรงมากข้ึน 
 

นโยบายที่  2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. โครงการ  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” 

   ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 
      1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ/ประชาสัมพันธ์ 
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เดินหน้า

และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” และการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ปีการศึกษา  2563 

      3. การประชุมชี ้แจงการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1- 6 และ          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และกลุ่มนโยบายและแผนชี้แจง        
การรายงานผลการคัดกรองผ่านระบบการติดตามอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)   

      4. การคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ปีการศึกษา 2563 

        ภาคเรียนที่ 1 คัดกรอง เดือนสิงหาคม 
        ภาคเรียนที่ 2 คัดกรอง เดือนธันวาคม 
      5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ในช่วงปิด ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เช่น การสอน ซ่อมเสริม การจัดค่ายการอ่านการเขียน เป็นต้น 
      6. นิเทศ กำกับ ติดตามฯ สถานศึกษา ในการดำเนินการพัฒนาการการอ่าน การเขียนของโรงเรียน

อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง 
      7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ต่อ สพป. และ สพฐ. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                           

 ผลการดำเนินงาน 
      1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้                

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
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      2. โรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารจัดการ/พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือการอ่านออกเขียน
ได้  

      3. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ รู้จักคิดวิเคราะห์ และการแสวงหา
ความรู้ รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
      คณะกรรมการ/ครู ขาดความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผ่านระบบ                                                                       

          ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
      ชี้แจงทำความเข้าใจในการรายงานผ่านระบบให้แก่คณะกรรมการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

4. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีงบประมาณ 2563 
 ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 
  1. ดำเนินการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรที่มารับงานใหม่ 

         1.1 อบรมขั้นที่ 1/ขั้นพ้ืนฐาน  
         1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางและการจัดกิจกรรมแบบโครงงาน       
     2. นิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานผลการประเมิน 
         2.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินฯ 
         2.2 ประเมินผลงานฯ โรงเรียนที่มีสถานะการประเมินครบถ้วน จำนวน 41 โรงเรียน 
         2.3 รายงานผลการดำเนินงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     

 ผลการดำเนินงาน 
      มีโรงเรียนที่มีสถานการณ์ประเมินครบถ้วน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 41 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มี

ความพร้อมส่งผลงานเข้ารับการประเมิน จำนวน 36 โรงเรียน ผ่านการประเมิน จำนวน 31 โรงเรียนคิดเป็น         
ร้อยละ 86.1 ของโรงเรียนที่ส่งผลงานทั้งหมด  
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดท่ีทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

      1. ครูผู้สอนขาดการวางแผนการจัดการกิจกรรมการทดลอง และโครงงานที่ใช้กระบวนการสืบเสาะ
อย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยไม่ได้เป็นผู้ออกแบบและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างแท้จริง 
ทำให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง 

 2. ขาดการส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงาน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ อาทิ หลอดหยด แว่นขยาย แท่ง
คน ถ้วยตวง ช้อนตวง กะละมัง ตะกร้า ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และการมีส่วนของบุคลากร เช่น ครูพ่ีเลี้ยงที่
จบสาขาวิทยาศาสตร์ ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองในการต่อยอดการจัดการเรียนรู้  

 3. การขาดแคลนครู/เปลี่ยนครูผู้สอน/ผู้รับผิดชอบที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการศึกษาปฐมวัย 
ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและหยุดชะงัก    
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

      1. สถานศึกษาควรจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการบูรณาการที ่ส ่งเสริมทางด้าน
วิทยาศาสตร์สู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหน่วยสาระการเรียนรู้ 4 สาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิด  
การลงมือปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เชิงวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลายรูปแบบ และสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์เรียนรู้อย่างหลากหลาย สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย               

      2. สร้างความตระหนักแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารทุกระดับ พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน  
      3. จัดให้มี/สร้างข้อตกลง ในการจัดสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูที่จบด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย         

ให้มีทุกโรงเรียน 
       4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการประกวดผลงานที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) 
       5. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการอบรมพัฒนาครู และการนิเทศติดตามและประเมินผลเป็นประจำทุกปี 
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5. โครงการ  อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมคิดเลขเป็น  
สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1) 

 ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 
      1. ประชุมวางแผน คณะกรรมการ คณะทำงานของครูผู้สอน สพป.หนองคาย เขต 2 
      2. คณะทำงานได้ร่วมกันสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื ่อพัฒนาการคิดเลขเป็น สำหรับนักเรียน       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     3. ประชุมเพื่อระดมแนวคิด และปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการคิดเลขเป็น สำหรับนักเรียน        

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     4. จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ 
     5. นำนวัตกรรมเพ่ือใช้พัฒนานักเรียน เพื่อคิดเลขเป็น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
     6. สรุปผลการดำเนินงาน                                          

 ผลการดำเนินงาน 
 1. ครูสามารถพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการคิดคำนวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ 
 2. ครูสามารถพัฒนานักเรียนให้สามารถคิดคำนวณบวกและลบเลขได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
 3. ครูผู ้สอนคณิตศาสตร์ ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะในการคิดคำนวณ บวก และลบเลขได้        
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง จนสามารถสร้างพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ได ้
 4.  นักเรียนได้รับการพัฒนา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

      1. ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      2. ควรพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกระดับ 
      3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามผลเป็นระยะ                                                                      

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
      1. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
      2. ควรพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง 
      3. ควรมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เฉพาะเรื่องอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลรายงาน เพ่ือนำผล

มาพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 

นโยบายที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. โครงการ  อบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   
  ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 
 1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 

      2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
      3. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
      4. ประสานความร่วมมือในการจัดอบรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
      5. ดำเนินงานตามโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
      6. ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผล  
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  ผลการดำเนินงาน 
      การอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนขนาดเล็กผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
209 คน ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 จากผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก 
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

      งบประมาณในการจัดอบรมมีจำนวนจำกัด ส่งผลกระทบทำให้การอบรมไม่ทั่วถึง 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

      ควรมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิชาการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สามารถลงสู่
การปฏิบัติจริงได้ และมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง 
7. โครงการ  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
 ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 

      1. ประชุมวิทยากรแกนนำ 
      2. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
      3. นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินการ 
      4. สรุปผล รายงาน 

 ผลการดำเนินงาน 
 คณะทำงานได้มีการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำ เพ่ือจัดประชุมอบรมเชิง 
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน ครูแนะแนว โรงเรียนละ 1 คน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 วัน และจัด
ตลาดนัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1 วัน ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้า
ร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ งานแนะแนวในสถานศึกษาร้อยละ 80 ครูแนะแนว มีความรู้ความเข้าใจ ในการ
บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร้อยละ 80 โรงเรียนสามารถจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต ร้อยละ 80   
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

      ขาดการสนับสนุนด้านทรัพยากรจากผู้บริหาร 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

      แผนจัดบริการแนะแนวตลอดปี การแนะแนวมีความทันสมัย จัดให้มีห้องแนะแนวที่น่าใช้มีเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมและต้อนรับผู้เรียนให้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ 
8. โครงการ นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 

     1. การนิเทศแบบบูรณาการ 
        1) มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประจำสัปดาห์ของศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย           

โดยออกนิเทศสัปดาห์ละ 2 วัน  
        2) มีการนิเทศแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมและแอพลิเคชั่น เช่น ZOOM/JITSI MEET  
        3) มีการดำเนินการนิเทศ โดยคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวน 55 คน โดยออกนิเทศเครือข่าย

ละ 5 คนประกอบด้วย ประธานเคร ือข ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ ู ้ทรงคุณว ุฒ ิ ผ ู ้อำนวยการกลุ่ม                         
และศึกษานิเทศก์ ในลักษณะของคณะกรรมการ 

        4) มีการรายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตาม และนำเข้าวาระการประชุมของ ก.ต.ป.น.                
ในแต่ละรอบของการนิเทศ เพ่ือนำผลการนิเทศ ปัญหาอุปสรรคในการนิเทศ มาพัฒนาในครั้งต่อไป 
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  2. การดำเนินงานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
        1) วางแผนการดำเนินงานตามปีงบประมาณ ซึ่งจะดำเนินการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
        2) ดำเนินงานตามแผนงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบ กำกับ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
        3) สรุปผลการดำเนินงานรายปีงบประมาณ 
  3. การนิเทศเครือข่ายและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        1) นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน โดยศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
        2) นิเทศแบบบูรณาการโดยคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม (อ.ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
        3) นิเทศ กำกับ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายฯ ซึ่งออกนิเทศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

 ผลการดำเนินงาน 
      โรงเรียนมีการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบาย

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ร้อยละ 100 
  ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
      1. บุคลากรผู้นิเทศขาดความเชี่ยวชาญ ด้านการนิเทศ เช่น การบริหารการเงิน 
      2. ระยะเวลาในการนิเทศไม่เพียงพอ เนื่องจากกรอบสาระในการนิเทศมีมากเกินไป 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
      1. ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้นิเทศในทุกด้าน 
      2. จัดทำคู่มือแนวทางในเรื่องท่ีจะนิเทศให้ชัดเจน 

9. โครงการ  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัต ิ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2563                                                    

 ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 
      1. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ 
      2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
      3. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
      4. ประสานความร่วมมือในการจัดอบรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
      5. ดำเนินงานตามโครงการที่ได้อนุมัติแล้ว 
      6. ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผล       

 ผลการดำเนินงาน 
      การดำเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,540 คน ใช้รูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และครูสังกัดโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่บริการการศึกษา รวม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ 
โพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และ อำเภอรัตนวาปี  และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง (จำนวน 462 คน) จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 1,540 คน 
พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม ระดับ มากที่สุด 
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

      ขาดงบประมาณในการการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
      กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในครั้งต่อไป ควรจะมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อจะได้นำประสบการณ์ในภาคสนาม
มาร่วมพัฒนางานด้านการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในอนาคตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

   
นโยบายที่  4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา    

10. โครงการ  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 

      1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู ้รับผิดชอบการรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรับนักเรียน       
การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 

      2. ประชากรวัยเรียนทุกคนของโรงเรียนในสังกัดเข้าถึงโอกาสในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
 3. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้รับการส่งเสริม พัฒนาการรับนักเรียน การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน       

ปีการศึกษา 2563 
 ผลการดำเนินงาน 

      1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีข้อมูลประชากรวัยเรียน ครบ 102 
โรงเรียน กับ 4 สาขา 

     2. เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
ครบ 100% 

      3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาวางแผนการรับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

    จำนวนนักเรียนลดน้อยลง เนื่องจากการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลต่อโรงเรียนทำให้โรงเรียน      
มีขนาดเล็กลง มีผลกระทบกับการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน                                                                                
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

      ควรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
11. โครงการ  การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในถานการณ์ 

        การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 

      1. ขั้นเตรียมการ (การวางแผน) Plan 
         1) ประชุมชี้แจงหลักการ และเหตุผลนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนา VDO Conference/อ่ืนๆ  
         2) แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื ่อนฯ การดำเนินงานภายใต้ศูนย์เฉพาะกิ จ 

(COVID-19) 
         3) ประสานโรงเรียนและครูกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องฯ 
      2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
         1) ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนในสังกัดฯ ในการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอน

รูปแบบทางไกลฯ (DLTV/DLIT/ETV) 
         2) ประเมินองค์ประกอบตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (เขียว เหลือง แดง)  
            - ผู ้บริหาร ประเมิน 44 ข้อ พร้อมแนบเอกสารรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในกรณี

นักเรียนระดับประถมศึกษามากว่า 20 คนต่อห้องเรียน (กลุ่ม 2  และกลุ่ม 3) 
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           - นักเรียนประเมินตนเอง 20 ข้อ (เอกสารประกอบรายคน) 
      3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
         1) นิเทศต ิดตามความพร ้อมของโรงเร ียนในส ังก ัดฯ ในการข ับเคล ื ่อนตามนโยบายฯ 

DLTV/DLIT/ETV (อุปกรณ์) 
         2) การนิเทศติดตามและประเมินผลผู ้บร ิหาร/ครูผ ู ้สอนและนักเร ียนในความปลอดภัย               

ในภาวการณ์จัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาตามนโยบายการขับเคลื่อนส่งเสริมการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ในภาวะปกติ (New Normal)  

            -  การนิเทศติดตามและประเมินผลนักเรียนที่เรียนกับครูผู้สอนที่ผ่าน DLTV/DLTV/ 
      4. ขั้นสรุปผลและประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา (Action) 
         1) รายงานผลการติดตามและประเมินความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดฯ ในการขับเคลื ่อน         

ตามนโยบายฯ (พร้อมเปิดเรียน) 
         2) รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลนโยบายการแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ผลการดำเนินงาน 

      1. นักเรียนในสังกัดฯ เรียนทางไกลผ่านดาวเทียมฯ DLTV/DLIT  
      2. ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปรับวิธีเรียนเปลี่ยน

วิธีสอนให้เข้ากับสถานการณ์ การเรียนรู้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal 
      3. ผู้บริหารสถานศึกษา เลือกรูปแบบการเปิดเรียนที่เหมาะสม โดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      4. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

และสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันรวมถึงการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สร้างการปฏิบัตทิี่
เป็นเลิศได้ (Best Practice)     
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

      1. กล่องรับสัญญาณเป็นรุ่นเก่า ไม่สามารถเข้าใช้การเรียนใน DLTV ได้ 
      2. ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เพราะเป็นช่วงทำนา 
      3. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ความเร็วต่ำ 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
      1. จัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
      2. ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยในการเรียนรู้เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม 
      3. ทบทวนและพิจารณา จัดสรรงบระบบอินเตอร์เน็ต 
 

นโยบายที่  5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
12. โครงการบริหารจดัการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 
  ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 

      1. ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน 
      2. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา 
      3. โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
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 ผลการดำเนินงาน 
      1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีพฤติกรรม

แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

      2. มีสถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

       1. ผู้เข้าร่วมโครงการขาดความเข้าใจ หรือการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  
       2. บุคลากรขาดการมีส่วนร่วมและไม่คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
      1. ควรสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

ในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
      2. ควรมีการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
13. โครงการ  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก    

    ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 
      1. เสนออนุมัติโครงการ 
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565 
      3. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรยีน

ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565 
      4. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565 
      5. นำเสนอแผนบริหารจ ัดการโรงเร ียนขนาดเล ็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565              

ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติใช้แผนต่อไป 
      6. จัดทำรูปเล่มแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565 
      7. นำเสนอแผนบริหารจ ัดการโรงเร ียนขนาดเล ็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2565                  

ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลการดำเนินงาน 

      1. สามารถจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2565              
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ลุล่วงเป็นไปด้วยดี 

      2. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 

  ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
      ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนขนาดเล็กยังไม่สมบูรณ์ทำให้การดำเนินงานล่าช้า และยุ่งยากในการหา

ข้อมูลเพิ่มเติม 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

      ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ         
ให้ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
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14. โครงการ  ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 

      1. ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการศึกษาดูงาน 
      2. ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 
      3. ประชุมเพ่ือสรุปผลการศึกษาดูงาน    

 ผลการดำเนินงาน 
      1. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงานร่วมกันเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์           
ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนำไปสู่
การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นให้มีทัศนคติการทำงานราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

       2. บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทุกคน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดแนวคิด ในการนำความรู้ที่
ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การนำแนวทางการปฏิบัติ
ตน การเสริมสร้างจิตสำนึกและการปลูกฝังเผยแพร่ให้เยาวชน นักเรียนได้อย่างยั่งยืน 

      3. บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและมีความร ู ้  ความเข ้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์                       
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

 งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการไม่ เพียงพอ
เนื่องจากกรอบสาระเนื้อหาในการศึกษาดูงาน เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีมาก 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

      ควรมีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
15. โครงการ  การบริหารจัดการงานสำนักงานตามบทบาทภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
        หนองคาย เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ                 
 ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 

      ประชุมร่วมกันระหว่าง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผอ.กลุ่มงาน และ
ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาเพื่อวางแผนการดำเนินงานบริหารจัดการด้านงบประมาณ เพื่อให้มีค่าใช้จ่าย
รองรับการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับ
ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จากผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา และองค์กร/
บุคคลภายนอก 
 ผลการดำเนินงาน 

      1. มีค่าใช้จ่าย (งบประมาณ) รองรับการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม 
      2. การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
      3. สถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4. สำนักงานเขตฯ ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาจากผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และองค์กร/บุคคลภายนอก 
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 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
      สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้การดำเนิน

กิจกรรมที่วางแผนเอาไว้ล่าช้า หรือยังไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ ่งมีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจาก
งบประมาณท่ีตั้งเอาไว้ตามโครงการ ยังไม่มีการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวน้อยไม่เป็นไปตามมาตรการภาครัฐ 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

      เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คลี่คลาย และ
รัฐบาลมีการผ่อนปรน โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หากยังมีความจำเป็นควรเร่งดำเนินการ โครงการใดที่ไม่มี
ความจำเป็นก็ควรยกเลิกและหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพ่ือเร่งรัดดำเนินกิจกรรม และเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
16. โครงการ  ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และ  
          สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 3 แห่ง 
 ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 

      1. ประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัด 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

      2. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ครอบคลุมภารกิจ ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และ
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  

      3. ดำเน ินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำป ีได ้ครบถ ้วน และเป ็นไป               
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

      4. สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ แจ้งหน่วยรับตรวจทราบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องเป็นไปตามระบบที่กำหนด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

      5. สรุปผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 ผลการดำเนินงาน 

      1. สามารถกำหนดความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ และจำนวนหน่วยรับตรวจแต่ละปีงบประมาณ            
ไม่เกินคน/วัน      

      2. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ตามการประเมินความเสี่ยง ครอบคลุมภารกิจงานหน่วย
รับตรวจและตามนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สอดคล้องกับทรัพยากรของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

      3. ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ได้ครบถ้วน และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
      4. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ปฏิบัติ

ตามระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง 
      5. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินการ

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในตามแผน การตรวจสอบภายในประจำปี โดยรายงานต่อสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

      1. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมีจำนวนจำกัด ประกอบกับกรอบอัตรากำลังคนที่กำหนด          
มีปริมาณน้อยส่งผลให้การตรวจสอบไม่ครอบคลุมได้ทุกด้าน 
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      2. หน่วยรับตรวจมีการบันทึกบัญชีในทะเบียนควบคุมต่างๆ ตามระบบบัญชีไม่ถูกต้อง บางแห่ง
บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย รับและนำส่งรายได้แผ่นดิน ไม่บันทึกเงินประกันสัญญา
ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เป็นต้น 

  3. หน่วยรับตรวจมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยสอนงานต่อๆ กันมาอย่างไม่ถูกต้อง 
      4. ภาระงานหน่วยรับตรวจในสังกัด มีมากกว่าจำนวนบุคลากร 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
      1. จัดทำคู่มือที่สะท้อนปัญหา การปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา อันเกิดจากการกำกับ 

ติดตาม สอบทานการดำเนินงาน และแบบสอบถาม เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
      2. หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมมือกับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จัดการอบรมฝึกปฏิบัติ

เกี ่ยวกับ พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ              
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง แนวปฏิบัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

      3. สรุปผลการตรวจสอบแจ้งหนว่ยรับตรวจ ให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
     4. ปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย ร่วมกันในการทำงาน

โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม ให้ผู้บังคับบัญชา ช่วยกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่กำหนด เพ่ือประโยชน์ของทางราชการสูงสุด 
17. โครงการ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและการประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่

         การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 ปัจจัย/วิธีที่ทำให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ 

      1. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประจำเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 
กันยายน 2563 

      2. จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย   

      3. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
วันที่ 30 กันยายน 2563 
 ผลการดำเนินงาน 

      1. สามารถดำเนินการจัดประชุมผู ้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนได้ จำนวน 6 ครั้ง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมทางไกลตาม
ความเหมาะสม 

      2. สามารถดำเนินการจัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ประจำเดือน
ได้ จำนวน 5 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงกำหนดให้มี
การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ jitsi Meet ตามความเหมาะสม 

      3. ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเข้าใจในสภาพ 
วิธีการ และปัญหา ในการดำเนินงานต่างๆ ทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีข้อมูลในการบริหารจัดการครบ             
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ 

    5. หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ต่อทางราชการ 
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   6. ทุกภาคส่วนที ่มีส ่วนเกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น               
มีการเสนอข้อแนะนำหรือแนวทาง มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไป
ตามเป้าหมายและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และของรัฐบาล
กำหนด 

      7.  หน่วยงานมีข้อมูลในการพัฒนา เปรียบเทียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการดำเนินงาน            
เพ่ือประโยชน์ ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

      8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา และ          
มีความพึงพอใจ ในการให้บริการและการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

      9. หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และลดการใช้กระดาษจากการนำระบบ      
คิวอาร์โค้ด มาใช้แทนการจัดทำวาระประชุมที่มีจำนวนหลายหน้า 
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

      1. ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 
 2. ปฏิทินกำหนดการประชุมมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานและผู ้บร ิหาร ทำให้               
การประสานงานและการจัดเตรียมข้อมูลในการบริหารอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในกรณีเร่งด่วน 

 3. บุคลากรทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีการโยกย้าย สับเปลี่ยน ทำให้ขาดแคลน
บุคลากรและขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามโครงการ 

 4. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการประชุม เช่น เครื ่องเสียงในห้องประชุม จอโปรเจคเตอร์ 
อุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกล 

 5. ระบบการส่งข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ใช้ติดต่อประสานงาน เช่น ระบบส่งข้อความผ่านระบบ 
กลุ่ม Line ของหน่วยงาน สมาชิกขาดความเข้าใจในวิธีการจัดส่งข้อความซึ่งในบางครั้งไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ 
ผู้ดูแลควรหาวิธีการป้องกันมิให้มีการจัดส่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานราชการ 
 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

      1. ควรจัดหางบประมาณในการดำเนินการต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการประชุม 
เครื่องเสียง หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการดำเนินการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference และพิธีการอ่ืนๆ 

      2. จัดหาบุคลากรในการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมให้ครบถ้วนและมีความต่อเนื่อง เพ่ือให้                 
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการบริการแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย              
ทั้งภายในและภายนอกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 

     3. จัดให้มีการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบการดำเนินการ เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการ
ดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ    

 4. จัดหางบประมาณในการดำเนินการประชุมทั ้งอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื ่องดื่ม                 
ให้เหมาะสมกับจำนวน ผู้เข้าประชุมและระยะเวลาที่ดำเนินการประชุม 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)         
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน ซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

2.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.1.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
2.1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
2.1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
2.1.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมี

ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ซึ ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 

2.2.1 ประเด็นความมั่นคง  
2.2.2 ประเด็นการต่างประเทศ  
2.2.3 ประเด็นการพัฒนาการเกษตร  
2.2.4 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.2.5 ประเด็นการท่องเที่ยว  
2.2.6 ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
2.2.7 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  
2.2.8 ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  
2.2.9 ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
2.2.10 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
2.2.11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
2.2.12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
2.2.13 ประเด็นการสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
2.2.14 ประเด็นศักยภาพการกีฬา  
2.2.15 ประเด็นพลังทางสังคม  
2.2.16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก  
2.2.17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
2.2.18 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน  
2.2.19 ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  
2.2.20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
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2.2.21 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.2.22 ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
2.2.23 ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 

2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ กำหนดกลไก วิธีการ และขั ้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ที่ต้อง
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย   
มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน        
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่  
  2.3.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  
  2.3.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  2.3.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
  2.3.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  
  2.3.5 แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
  2.3.6 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2.3.7 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  
  2.3.8 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.3.9 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
   2.3.10 แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  
  2.3.11 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  2.3.12 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ (1) 
ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมาย                  
ที่เกี่ยวข้อง (2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (4) กลไกและระบบ
การผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ (5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ (7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
  

2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา 
แนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน อันนำไปสู่การเกิดผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
 ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก           
4 ยุทธศาสตร์เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
  2.4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  2.4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   2.4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  2.4.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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  2.4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื ่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง         
และยั่งยืน  
  2.4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ        
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  2.4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
  2.4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  2.4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  2.4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลัก   
ของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ 
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือดำเนินการ 
ตามอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์หรือ             
แผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับความมั่นคง
แห่งชาติ หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือ            
การปฏิบัติราชการอื ่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ ซึ ่งมี แผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่  
  2.5.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
  2.5.2 การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  
  2.5.3 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2.5.4 การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  
  2.5.5 การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
  2.5.6 การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
  2.5.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.5.8 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
  2.5.9 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
  2.5.10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
  2.5.11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
  2.5.12 การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 
  2.5.13 การรักษาความมั่นคงทางทะเล  
  2.5.14 การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
  2.5.15 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
  2.5.16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  2.5.17 การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน  
  2.5.18 การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ  
  2.5.19 การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.6 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู ้ได้         
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 

2.6.1 วิสัยทัศน์ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 2.6.2 พันธกิจ 
   (1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและ
เรียนรู ้ตลอดชีว ิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู ้เร ียนทุกกลุ ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 
   (2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (3) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคม
คุณธรรม จริยธรรม ที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุข และพอเพียง 
   (4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการเพิ่มผลิตภาพของกำลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

2.6.3 วัตถุประสงค์ 
    (1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    (2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    (3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    (4) เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ
ภายในประเทศลง 

2.6.4 ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 
  (1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  (2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศ 
  (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการก่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

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

2.7 นโยบาย และจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.7.1 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์           
เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ               
โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม       
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนี้ 

(1) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด    
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย        
ทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

(2) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

( 3 )  ป ร ั บ ร ื ้ อ แ ล ะ เปล ี ่ ย นแปล ง ระบบกา รบร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร และพ ัฒนากำล ั ง คนขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
และความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

(4) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

     (5) ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที ่ เข ้าใจ Supply และ       
ตอบโจทย์ Demand” โดย 

(5.1) ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหวา่ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง
การบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

(5.2) ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของ
ตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

(5.3) เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู ้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มด ิจ ิท ัล (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู ้ พัฒนาทักษะเพื่อทำ ครูยกกำลังสองที่เน้น           
เพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกกำลัง
สองที ่เน้นลดเวลาเรียน เพิ ่มเวลารู ้ สื ่อการเรียนรู ้ยกกำลังสองที ่เน้นเรียนผ่านสื ่อผสมผสาน ผ่านช่องทาง              
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ที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็น
เลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่ม ีเน ื ้อหามาตรฐานจากผู ้ผล ิตที ่เป ็นภาคเอกชน          
On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็น
ภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียน   
ยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็น
เลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความ
เชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

2.7.2 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                 (1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      (1.1) การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

(1.1.1) จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

(1.1.2) ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา     
ตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

(1.1.3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

(1.1.4) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
                      (1.2) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(1.2.1) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 

(1.2.2) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY          
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู ้เร ียน หลักสูตรการเรียนรู้ ออนไลน์ เพื ่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

(1.2.3) ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

(1.2.4) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู ้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจ ิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ   
มีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

(1.2.5) พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัด
หลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

(1.2.6) พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
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(1.2.7) พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

(1.2.8) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลด ล็อกและ
เปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เร ียนรู ้ท ี ่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศ  (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

(1.2.9) ให้ผู ้เรียน ครู ผู ้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

(1.2.10) จัดทำ “คู ่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื ่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื ้นฐาน           
ที่จำเป็น” 

(2) การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
(2.1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
(2.2) เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  โดยเฉพาะภัย     

จาก ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
(2.3) ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ 

ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2.4) ปลูกฝังผู ้เร ียนให้มีหลักคิดที ่ถ ูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม  และเป็นผู ้มี         
ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

(3) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3.1) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็น

เลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

(3.2) สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบร ิหารจ ัดการอย่างมีคุณภาพ  และ              
จัดการเรียนการสอนด้วยเครื ่องมือปฏิบัติที ่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู ้เรียนมีทักษะ          
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

(4) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
(4.1) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
(4.2) ศึกษาและปรับปรุงอัตราเง ินอุดหนุนค่าใช้จ ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษา               

ขัน้พ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
(4.3) ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
(5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(5.1) เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

(5.2) ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 

http://www.deep.go.th/


  

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

34 

(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
(6.1) ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ

หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
(6.2) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน          

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
(6.3) สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(6.4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
(6.5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ         

ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
(6.6) สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
(6.7) จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(6.8) ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อม        

ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น  เป็นกรอบแนวทางมา

ใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 

    1.1 งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
    1.2 ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก  
    1.3 ยกเลิกการจัดงาน Event  
    1.4 ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน 
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

ระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ  โดยมีบทบาทภารกิจ         
ในการตรวจราชการ ต ิดตาม ประเม ินผลในระด ับนโยบาย และจ ัดทำรายงานเสนอต ่อร ัฐมนตรี                              
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
 
2.8 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เป็นการกำหนดแนวทางและเป้าหมาย              
ในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ           
บรรลุวิสัยทัศน์ ที่กำหนดร่วมกัน  
 2.8.1 วิสัยทัศน์ 
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
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 2.8.2 พันธกิจ 
  (1) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) พัฒนาผู ้เร ียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื ่อสร้างขีดความสามารถ              
ในการแข่งขัน 
  (3) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 
21  
  (4) สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา           
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  (5) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  (6) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
         (7) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.1 เป้าหมาย  
 ผู ้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ       
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์             
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน

พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
80 80 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

80 80 85 

 1.3 แนวทางการพัฒนา 
 1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก  
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 1.3.3 ยกระดับค ุณภาพการศึกษาและสร ้างเสร ิมโอกาสในการเข ้าถ ึงบร ิการการศ ึกษา  
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ช ีว ิตในสังคมพหุว ัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีว ิตให้กับผู ้เร ียนทุกช่วงวัย เพื ่อเป็นภูมิคุ ้มกันความเสี ่ยง  
ในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
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 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นท่ีตอบสนอง              

ต่อการพัฒนากำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 
10 10 10 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

  2.3 แนวทางการพัฒนา 
   2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน  
และการพัฒนาประเทศ 
   2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1 เป้าหมาย 
   3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  3.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา 
80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น  

3 
 

3 
 

3 
 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

27,055 29,125 
 

30,306 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
4 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    

ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพฒันา
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

85 90 95 

6 จำนวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ        
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 100 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที ่สอนในระดับม.ต้น ที ่ได ้ร ับการ เตรียม              
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- - 8 

10 ร ้อยละของนักเร ียนที ่ได ้ร ับการคัดกรองเพื ่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มขึ้น 

- - 8 

11 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน   
ในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแตล่ะ
พื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกในศตวรรษท่ี 21 

80 80 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละมาตรฐาน
ตามระบบการประกันคณุภาพ อยูใ่นระดับดีขึ้นไป 

- - 80 

  3.3 แนวทางการพัฒนา 
   3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แบ่งเป็นปฐมวัย O-NET 
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
   3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา 
  3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
การนิเทศติดตาม)  
  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง        
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ าและ
สถานศึกษา 
  3.3.5 พัฒนาระบบการดำเน ินงานทะเบียน - ว ัดผล การจ ัดทำจ ัดเก ็บเอกสารหลักฐาน                 
การจบการศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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 4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ         
ทางการศึกษา 
 4.1 เป้าหมาย  
 ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 อัตราการเข้าเรยีนของผู้เรยีนแตล่ะระดับการศึกษาต่อประชากรกลุม่

อาย ุ
    1.1 ระดับปฐมวัย 
    1.2 ระดับประถมศึกษา 
    1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    1.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

2 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา 
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ตามความจำเป็น 

3,630,000 3,630,000 
 

3,630,000 
 

3 ร ้อยละของสถานศึกษาในพื ้นที ่ล ักษณะพิเศษ ได ้ร ับการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน 

20 20 20 

 4.3 แนวทางการพัฒนา 
 4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเพื ่อการจัดเก ็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3  
 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 เป้าหมาย 
 สถานศึกษาจ ัดการศึกษาเพื ่อการบรรล ุเป ้าหมายการพัฒนาอย่างย ั ่ งย ืน  (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของนักเร ียนได้ร ับการส่งเสริมให้ม ีความร ู ้ ความเข้าใจ  

ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
75 80 85 
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     5.3 แนวทางการพัฒนา 
 สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 เป้าหมาย 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สถานศึกษา  
มีสมดุลในการบริหารจ ัดการเช ิงบ ูรณาการและการรายงานผลอย่างเป ็นระบบ ใช ้งานว ิจ ัย เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  2 2 2 
2 โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น 15 20 25 
3 ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต 

50 50 50 

5 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ
และความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

60 80 100 

 6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ 
 6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน 
เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 

2.9 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
 2.9.1 นโยบายท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
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 2.9.2 นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
  (1) สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  (2) ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ ความเป็นเลิศ             
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  (3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน             
อย่างเท่าเทียมกัน 
  (4) ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ         
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.9.3 นโยบายท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
  (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก         
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  (2) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
  (3) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก  ด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  (4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน                 
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 2.9.4 นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ  
  (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  (2) พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
  (3) บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  (4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
  (5) สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (6) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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2.10 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (รอบปี พ.ศ. 2564) 
3.1 วิสัยทัศน์  

“เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”  
3.2 พันธกิจ  

(3.2.1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ ่มให้ก ับผลผลิตภาคการเกษตรให้มี             
ความเชื่อมโยง กับความต้องการของตลาดการค้า และอุตสาหกรรมการแปรรูป  

(3.2.2) ส่งเสริมสนับสนุนการนำองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 

(3.2.3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและ  
วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง  

3.3 เป้าประสงค์ 
เพ่ิมรายได้จากภาคการเกษตรอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้า  

3.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม  
(3.4.1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
(3.4.2) รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มข้ึนร้อยละ 25  
(3.4.3) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  

3.5 ค่านิยม  
หนองคายเมืองสะดวก สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ น่าอยู่  

3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเป้าหมายการพัฒนา  
3.6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา 
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
เกษตรกร 4.0  : หลุดพ้นจากกับดักความยากจน ผันตัวเอง
จากเกษตรกรผู้ผลิตมาเป็นผู้ประกอบการทางสมัยใหม่ (Smart 
Farmers) การบริหารจัดการดี มีต้นทุนการผลิตต่ำ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า  
การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ 

ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ โดยใช้โอกาสจากการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียนและการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือสังคมสงบสุข 

คน ชุมชน พื้นที่ มีความม่ันคง ปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ต้องมีคุณภาพและยั่งยืน คน : ต้องพร้อมใน 4 ด้าน Health + 
Heart + Head + Hand สังคม : ต้องมี Hope + Happiness 
+ Harmony สิ่งแวดล้อม : ตอ้ง Low carbon 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนสู่
มาตรฐานสากล 

ต้อง Open & Connected & Citizen-Centric & Smart - 
Innovative Government มุ่งสู่ความเป็น เมืองอัจฉริยะ 
Smart city 
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3.6.2 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
(1) ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน  
(2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(3) ส่งเสริมการค้า การลงทุน 

3.7 กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
3.7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน  

กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานภาคการเกษตรนวัตกรรม เทคโนโลยีเ พ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการด้านการตลาด  

(1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร  
(2) โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรและ 

อุตสาหกรรมที่สำคัญ  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  

(1) โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
(2) โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน   

3.7.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัมาตรฐานการผลิต การคา้ การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการ  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้าง สาธารณูปโภค และโลจิสติกส์เชื่อมโยงพื้นที่การค้า 

การลงทุนการท่องเที่ยวและการบริการ  
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม ขนส่ง และการ ท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
(1) โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism)  
(2) โครงการเสริมสร้างพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ  

3.7.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงเพื่อสังคมสงบสุข  
กลยุทธ์ที ่ 1 เพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและการป้องกัน 

ปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกัน และ

ปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง  
กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 
กลยุทธ์ที่ 3 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
3.7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา แรงงาน สาธารณสุขสงัคม 
และกลุ่มผู้สูงอายุ  

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ด้านการศึกษาตลอด  
ชีวิต แรงงาน สาธารณสุข อาชีพ รายได้และการพัฒนาชุมชน สังคมให้ เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โครงการเสริมสร้างวิน ัย จ ิตสำนึก จิตอาสาในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟูศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.7.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการให้บริการประชาชนสู่ความเป็น  

เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการให้บริการประชาชนสู่ความเป็นเมือง

อัจฉริยะ 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (SWOT Analysis) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานภาพของเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูลผลการดำเนินงาน  
ที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
1. ด้านโครงสร้างและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

           ประเด็นสำคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S) 
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่
และมอบหมายงานบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
  2. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเน ินการถ่ายทอด                
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคลได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากการใช้กระบวนการที่หลากหลายวิธี 
และหลากหลายช่องทาง 
  3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีแผนกลยุทธ์มีการกำหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จัดโครงสร้าง/นโยบาย           
การบริหารงานมีการมอบหมายภารกิจตามโครงสร้างชัดเจน 
           ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  ดำเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่                 
การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่ม และระดับบุคคลไม่ทั่วถึง 

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

  1. ประชากรวัยเรียน เข้ารับการศึกษาท้ังในระดับประถม และมัธยมศึกษาตอนต้น ในอัตราที่สูง 
  2. สถานศึกษาทุกแห่งม ีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ และมีกิจกรรรมการดำเนินงานเพ่ือบรรลุมาตรฐาน 
  3. อัตราไม่จบการศึกษาภาคบังคับภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดของผู้เรียนมีอัตราค่อนข้างต่ำ 
  4. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
  5. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก              
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบสามทุกโรงเรียน 
  6. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วม
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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     ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  1. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะ              
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  
  2. ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และคิดอย่างมีวิสัยทัศน ์
  3. สถานศึกษายอดนิยม และ/หรือที่มีอัตราการแข่งขันสูง จัดอัตรานักเรียนจำนวนมากต่อ             
1 ห้องเรียน ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

3. ด้านครูและบุคลากร 
     ประเด็นสำคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S) 

  1. ครูและบุคลากรที ่ปฏิบัติงานใน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย         
เขต 2 ทุกระดับ มีค่านิยมในการทำงาน "มุ่งผลสัมฤทธิ์โปร่งใส ตรวจสอบได้" 
  2. องค์คณะบุคคลที่บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ               
ในบทบาทหน้าที่และมีความเข้มแข็ง 
  3. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
ทุกระดับจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน 
  4. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการบริการ เนื่องจากมีการ
วิเคราะห์ภาระงานที่เป็นระบบ 
  5. ชมรมทางวิชาการ/เครือข่ายทางการศึกษา มีความเข้มแข็งในการรวมพลังที่จะพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  6. ครูและบุคลากรมีอุดมการณ์ในความเป็นครู พัฒนาตนเอง และพัฒนาการเรียนการสอน              
อย่างต่อเนื่อง 
  7. ครูและบุคลากรมีความรู ้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร            
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

8. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เนื่องจากได้คิดค้นนวัตกรรม           
และระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
  9. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
ทุกระดับมีวัฒนธรรมในการทำงาน "เป็นทีม" เนื่องจากมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาทีมงาน อย่างต่อเนื่อง 

     ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สอนไม่ตรงวิชาเอก/ความรู้/ความสามารถ ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาไม่ดีเท่าท่ีควร 
  2. ครูและบุคลากรมีทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนน้อย ทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  3. ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2     
มีจำนวนไม่เพียงพอตามกรอบอัตรากำลัง 
  4. ครูและบุคลากรในสถานศึกษาบางส่วนมีความรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์         
ในการจัดการเรียนการสอนน้อย 
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4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน 
     ประเด็นสำคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S) 

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาได้รับสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้งบประมาณ/ทรัพยากรการบริหารเพียงพอ 
  2. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความคล่องตัวในการปฏิบัติ รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
  3. การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เนื ่องจากมีการวางแผนบริหาร
งบประมาณท่ีชัดเจน 
  4. สถานศึกษาบริหารงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์แนวทางและวัตถุประสงค์การจัดสรร รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ
เกิดความคุ้มค่า 
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบบริหารด้านงบประมาณ 
ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เนื่องจากบริหารจัดการเป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย 
  6. สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการขับเคลื ่อนกลยุทธ์ตามความต้องการของเขตพื้นที่/
สถานศึกษา ทำให้สามารถพัฒนาและดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างเต็มที่ 

     ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  สถานศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงินการพัสดุ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ 

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

1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีอาคารสถานที ่เพียงพอ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการบริการ น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 

3. การใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2          
มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สืบเนื่องจากมีการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่ดี 

     ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. สถานศึกษามีสื ่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย        

ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
2. การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษายังไม่เพียงพอ บรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6. ด้านการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
     ประเด็นสำคัญ/จุดแข็ง (Strengths : S) 

  1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการติดต่อสื ่อสาร/        
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษา มีการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาในการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ 
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว 
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาบริหารจัดการ  
ในรูปแบบเครือข่ายสถานศึกษา อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการนิเทศ ติดตามประเมินผล
การดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  5. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นำระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง มีแผนการติดตามตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการพัฒนาบุคลากร
สอดคล้องกับความต้องการของครูและบุคลากร และสถานศึกษา เนื่องจากมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง  ระยะสั้น             
และระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและยึดหลักการมีส่วนร่วม 
  7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการติดตามประเมินผล            
ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารและมีข้อมูลสำหรับการวางแผน เนื่องจากมีการกำหนดรูปแบบการกำกับติดตาม
และประเมินผลเป็นระบบสอดคล้องกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
  8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษา บริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก 
  9. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพ และการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้การเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

     ประเด็นสำคัญ/จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการวางแผนการปฏิบัติ ตามแผน
และการติดตามประเมินผลแผนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

           โอกาส (Opportunities : O)  
1. จังหวัดยังคงเป็นจังหวัดที่สามารถอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาติ

ได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรม และรักษา       
สืบทอดวิถีชีวิตที่ดีงามให้คงอยู่ได้สืบไป 
  2. จังหวัด/อำเภอ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ทำให้สังคม/ชุมชนเกิด ภูมิปัญญา
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ สามารถนำไปสอดแทรกในหลักสูตร สร้างคนให้
เป็นคนดี รักบ้านเกิดและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
  4. สถาบันทางสังคมมีเครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษา 
 

     อุปสรรค (Threats : T) 
  1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
ประชาชนในจังหวัด/อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี และขาดความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
  2. ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้มีการสมัครเข้าเรียน       
ในโรงเรียนยอดนิยมสูงกว่าความสามารถในการรองรับนักเรียน 
  3. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีสถานศึกษา
ขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา 
  4. ผู้ปกครองและชุมชนมีค่านิยมเลียนแบบ วัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน 
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2. ด้านเทคโนโลยี 
     โอกาส (Opportunities : O) 

  1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษา สามารถนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร             
จัดการศึกษา 
  2. การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสังคม/ชุมชน  ส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองมากข้ึน 
  3. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งผลให้การสื่อสารและการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

     อุปสรรค (Threats : T) 
  1. สื่อเทคโนโลยีไม่สร้างสรรค์ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีขาดการคิดวิเคราะห์ในการแยกแยะ ส่งผลให้มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์             
  2. การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้านเกมส์) ของสังคม/ชุมชน 
ส่งผลต่อแบบแผนพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
     โอกาส (Opportunities : O) 

      น้ำมันราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำโครงงาน/
กิจกรรมประหยัดพลังงาน/กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 
          อุปสรรค (Threats : T) 
  1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทำให้อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้น้อย ส่งผลต่อการ
สนับสนุนการศึกษา 
  2. ราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ราคาสินค้า และค่าครองชีพของ
ผู้ปกครองสูงขึ้น มีผลต่อการสนับสนุนและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในจังหวัด/อำเภอ มีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย 
     โอกาส (Opportunities : O) 

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทำให้สถานศึกษามีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  2. การประกันคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ส่งผลให้โรงเรียนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

     อุปสรรค (Threats : T) 
  1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายทางการศึกษา ทำให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างขาดความต่อเนื่อง 
  2. สถานการณ์ทางการเมืองเป็นผลให้นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งกับชุมชน ผู้ปกครองไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงในการรวมโรงเรียน 
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  4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน
พัฒนาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ไม่สามารถดำเนินงานตอบสนองความต้องการความจำเป็น
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาได้ 
  5. นโยบายกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษายังไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง ส่งผล
ต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
  6. นโยบายปฏิรูปการศึกษายังไม่ดำเนินการอย่างจริงจัง ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา            
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  7. รัฐบาลจัดสรรงบอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ส่งผลให้มีปัจจัยสนับสนุนผู้เรียนด้อยโอกาสไม่เพียงพอ 

แนวคิดการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วย NAGA MODEL  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ร่วมกันกำหนดแนวคิดการขับเคลื่อนการ

จัดการศึกษาด้วย NAGA MODEL จากผลการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
     1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นองค์กรชั้นนำที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่การจัดการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21” 

     2. พันธกิจ (Mission) 
     1. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
     2. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
     3. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
     4. นำศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการทุกระดับ 
     5. พัฒนาระบบการจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     6. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพทันเวลาและทันสมัย 
     7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นมืออาชีพ  
     8. ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
     9. ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างพึงพอใจ 
 

     3. ค่านิยม  (Corporate Values)   
ค่านิยมการทำงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 คือ “NAGA 
MODEL” คนสำราญ งานสำเร็จ 

N : Network  =  การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
A : A Citvities  =  การทำงานด้วยความกระตือรือร้น มีแรงบันดาลใจ              
                                   อย่างมืออาชีพ       

     G : Good Governace =  การมีวินัยของข้าราชการ 5 ประการ สะอาด มีระเบียบ  
                                                        นุ่มนวล ตรงเวลา มีสมาธิ  
    A : Asessment =  การประเมินผล 
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แผนภูมิที่ 10 กรอบแนวคิด : ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  
     4. เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
     1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีคุณธรรม และจริยธรรม 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
     3. ชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาที ่ดี มีคุณภาพและการบริการ           
ที่ประทับใจ 
     5. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

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

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา 
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
       1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
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2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
       2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

     2.2 เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  เช่น อาชญากรรม         
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ่ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

ตัวชีวัด 
          1. ร้อยละของนักเรียนได้ร ับการสร้างภูมิคุ ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด               
ในสถานศึกษา 
          2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
          3. ร้อยละของสถานศึกษานำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู ้ เร ียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสม 
         1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐานและ              
นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
       1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอั งกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา 
       1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  นำไปสู่         
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

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

     2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ที ่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
       2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
       2.6 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื ่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
       2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น 
       2.8 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และ ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
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     2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ   
อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
         3.1 ยกระด ับผลการประเม ินระด ับนานาชาต ิตามโครงการ  PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
         3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
         3.3 ส่งเสริมการเรียนรู ้ เช ิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ  เช ่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและ
การ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
          4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
          4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล            
โดยเน้น ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัด 
          1. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
          2. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
          3. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
          4. ร้อยละของนักเรียนแต่ละดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 กำหนด 
       5. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เขต 2 กำหนด 
       6. ร้อยละของผู้เรียนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง ตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละเขตพ้ืนที ่
           7. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่า 
ร้อยละ 5 เปรียบเทียบจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
       8. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ  การเตรียม
ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเร ียนร ู ้อย ่างมีค ุณภาพ               

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 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
         2.1 การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
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         2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ ในการทำงาน 
ตัวช้ีวัด 

          1. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
          2. ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

            1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา             
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
            1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
            2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่  
ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น 
            2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง  
เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology 
: DLIT) 

ตัวช้ีวัด 
          1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 

     2. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
          1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
          1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
     1. ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนระด ับการศ ึกษาม ีพฤต ิกรรมที ่แสดงออกถ ึงความตระหนัก                  

ในความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
            1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
       1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
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       1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน
ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียน
กีฬาโรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  
            1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
       1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์      

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
       2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื ้นที ่การศึกษาโดยใช้พื ้นที ่ เป ็นฐาน  (Area-base 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
       2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และภาค                       

     2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
       2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
              3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
              3.2 ประสานสถาบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัด 
       1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง   
       2. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันสนับสนุนให้ผู ้ปกครอง ชุมชน 
สังคมฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดังนี้ 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กำหนด 6 จุดเน้น การดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้           
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 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   
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  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีสำคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
      2.1 ผู ้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ

สติปัญญา ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
      2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            

จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน  
      2.3 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการ แนะแนวและ 

ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานทำในอนาคต  
      2.4 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะ  

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงวัย     
      2.5 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล    
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้ง มีจิตสำนึก 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
      3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
      3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
      3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน                                        

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็ม  ตามศักยภาพ 

เป็นรายบุคคล ได้แก่  
      4.1 ผู้พิการ         

4.2 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
4.3 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการและศูนย์การเรียน  

      4.4 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  
จุดเน้นข้อที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล
และสถานศึกษา                                 

        1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

     1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การสื่อสารที่ทันสมัย  

        1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน   

      1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

        1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน     
        1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ  และ

ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิล 
         3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงาน                   
เชิงประจักษ์  
         4. องค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 

จุดเน้นข้อที่ 3 จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
  1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
  2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเน้นข้อที่ 4 จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
  1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาใหเ้หมาะสมกับสถานศึกษาและผูเ้รียน 
  2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ำชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3   
  3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน    

จุดเน้นข้อที่ 5 จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
  1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
  2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียนข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ                                                                                  
  3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
  4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

จุดเน้นข้อที่ 6 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
  1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่ายและ
รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 
          1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
          1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
          1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอำนาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
          1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตำบล
(Educational Maps)  
          1.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
          1.6 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานของ
สถานศึกษา  
          1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา  
          1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
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          1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ           
        1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์  
          1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื ่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
          1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล    

2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
          2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
          2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา   
          2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนและ ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 

นโยบายการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดังนี้ 
 1. การบริหารงานประจำทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ใช้ข้อมูลหลักฐานสารสนเทศ ที่เป็นระบบและถูกต้อง ในการตัดสินใจ ภายใต้การมี 
ส่วนร่วมของคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 2. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากร ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อการให้บริการ
อำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน บุคลาทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ         
ให้เกิดความประทับใจ 

นโยบายการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ดังนี้ 
 1. พัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
วิชาชีพ และ ICT 
 2. พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เน้นความแตกต่างของผู ้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริม          
การเรียนรู้เพ่ือการมีงานทำ 
 3. พัฒนานักเรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอ่ืน ๆ ของกลุ่มอาเซียน 
 4. จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป            
การเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยึดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและใช้นวัตกรรม ID–Plan 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดังนี้ 
 1. ความเชื ่อมโยงกับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและสำนักงานเขตพื ้นที่                    
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งจะต้องทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
จุดเน้นและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

58 

 2. แนวทางการตรวจ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางเพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
และสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้ วัด  ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบาย เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด 
อันจะนำไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแก้ไข เป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
   2.2 การประเมินผลระยะครึ่งปี เป็นการประเมินผลในช่วงกลางปี เพื่อทบทวนความก้าวหน้า 
ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจำปี  ให้มีความ
เหมาะสม 
  2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดงบประมาณ เป็นการประมวลผลแผนปฏิบั ติ การประจำปี            
เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 

3. การจัดทำรายงานประจำปีของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จะต้องจัดทำรายงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของตนเอง  เพื่ อ เปิ ด เผยและแสดง ให้ เห็น ถึง สารสนเทศเกี่ยวข้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ส่วนที่ 4  

การบริหารงบประมาณและโครงการ 

  นโยบาย “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต 
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กำหนดแนวทางดำเนินการ     
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 
จำนวน 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สำหรับบริหารงบประมาณและโครงการตามยุทธศาสตร์ จุดเน้น 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ แบ่งเป็น 

1. งบบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     จำนวน  3,044,000.-  บาท 
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                        จำนวน  1,956,000.-  บาท 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน่วย : บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ประเภทรายจ่าย  
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1. งบบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ก ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ
1 ค่าทำการนอกเวลา 120,000 120,000 - - - 
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400,000 - 400,000 - - 
3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป  50,000 - 50,000 - - 

4 ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง 500,000 - 500,000 - - 
5 ค่าจัดการขยะ 4,000 - 4,000 - - 
6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000 - 100,000 - - 

7 ค่าเช่าระบบการพิมพ ์ 300,000 - 300,000 - - 
8 ค่าวัสดสุำนักงาน/วสัดุคอมพิวเตอร์ 350,000 - - 350,000 - 

9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 400,000 -    400,000  - - 
10 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 50,000 -      50,000  - - 
  รวม ก  2,274,000 120,000 1,804,000 350,000 - 

ข ค่าสาธารณูปโภค 
1 ค่าไฟฟ้า 600,000 - - - 600,000 

2 ค่าน้ำประปา 80,000 - - - 80,000 
3 ค่าโทรศัพท์ 40,000 - - - 40,000 

4 ค่าไปรษณีย ์ 50,000 - - - 50,000 
  รวม ข 770,000 - - - 770,000 

  รวม ก + ข 3,044,000 120,000 1,804,000 350,000 770,000 
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2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ค ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ/ 

กิจกรรม 
850,000 - - - 850,000 

2 ค่าใช้จ่ายตามความต้องการและความ
จำเป็นของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1,106,000 - - - 1,106,000 

  รวม  ค  1,956,000 - - - 1,956,000 
  รวม ก + ข + ค  5,000,000 120,000 1,804,000 350,000 2,726,000 
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โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นายนพดล เสนาอาจ          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

                        2. นางญานิชศา บางเมืองแสน  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความมั่นคง 

(1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงใน 

ระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็น และป้องกันไม่ให้ปัญหา
ใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                                  เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับเพ่ิมข้ึน  
                   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพบุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 แนวทางการพัฒนา ป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็น – 

รูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าว  ให้เกิด
ความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง 

 เป้าหมายของแผนย่อย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด 
ความมั่นคง ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการดังกล่าวเป็นการกำหนด 
แนวทางการดำเน ินงานโครงการ/ก ิจกรรม เพื ่อพัฒนาระบบดูแลช ่วยเหลือน ักเร ียนอย ่างเป ็นระบบ                     
โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ 
มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
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 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื ่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป   :  ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1   :  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เป้าหมาย :  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
       นโยบายที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
         แนวทางดำเนินการ : พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด และเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ และความมุ ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พุทธศักราช พ.ศ.2551 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตระหนักในความสำคัญของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายก็ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องทำให้
โรงเรียนสามารถพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทำให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบความสำเร็จ 
ในปัจจุบัน เป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก  ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วอัน
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  ซึ่งการจัดการที่ดีที่สุดคือการป้องกันมิให้ปัญหา
เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้ง
ต่อตนเอง และสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตท้ังมวล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้
จัดทำโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 
 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพื ่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมี

กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมสีว่น
ร่วมในการดำเนินงาน 

  2.2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ               
มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
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  2.3  เป้าหมาย 
 โรงเรียนมีการพัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและ

เครื่องมือที่มีคุณภาพบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

 2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

-  โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 102 โรงเรียน กับ 4 สาขา              
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพที่เป็นจริง 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และ

นักเรียนในสังกัด เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

    - ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตาม
สภาพที่เป็นจริง 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 

     - ร้อยละของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  
        - ร้อยละของนักเรียนเรียนในสังกัด เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถ

ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   2.6.1 สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
มาตรฐาน และมีคุณภาพมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2.6.2 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนมี
ความรู้ความเข้าใจตระหนัก ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนมากข้ึน 

      2.6.3 ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอก
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ    :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน)  จำนวน  40,000.- บาท 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 ประชุมคณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

- 
 
 

1,500 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

1,500 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

2 การออกตรวจสารเสพตดิในสถานศึกษา ครั้งท่ี 1 10,000 - - - 10,000 

3 การออกตรวจสารเสพตดิในสถานศึกษา ครั้งท่ี 2 10,000 - - - 10,000 

4 การออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง 

6,000 - - - 6,000 

5 การออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันวาเลนไทน์ 

6,000 - - - 6,000 

6 ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5,000 - - - 5,000 

7 ประชุมคณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 

- 1,500 - - 1,500 

รวมท้ังสิ้น 37,000 3,000 - - 40,000 
 

     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1.ประชุมคณะทำงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

- 1,500 
 

- - 1,500 
 

2.การออกตรวจสารเสพตดิ 
ในสถานศึกษา ครั้งท่ี 1 

- 10,000 - - 10,000 

3.การออกตรวจสารเสพตดิใน
สถานศึกษา ครั้งท่ี 2 

- - - 10,000 10,000 

4. การออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาล
วันลอยกระทง 

6,000 - - - 6,000 

5.การออกตรวจเฝ้าระวังเหตแุละความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาล
วันวาเลนไทน ์

- 6,000 - - 6,000 

6.ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

- - 5,000 - 5,000 

7.ประชุมคณะทำงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนเพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

- - - 1,500 1,500 

รวม 6,000 17,500 5,000 11,500 40,000 
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 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
      ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

        (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง       

ในศตวรรษท่ี 21  
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ

เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วย
ตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
    1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับการส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนรู้ การค้นคว้าหาความรู้ และลงมือฝึก
ปฏิบัติ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเฉพาะด้านสติปัญญา สมองจะเจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 พัฒนาการด้านสังคม
กำลังก่อรูปเพ่ือที่จะพัฒนาต่อยอดในวัยที่สูงขึ้น  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะและ

คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ     
ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ ทักษะ       
การควบคุมอารมณ์ทักษะการวางแผนและการจัดระบบทักษะการรู้จักประเมินตนเองควบคู่กับการยกระดับ
บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน
ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน 
                                เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง -
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 

                     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความ
พร้อมเต็มตามศักยภาพ และมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคม สติปัญญาวิทยาศาสตร์  
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 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป    :  การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย  :   คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ       
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

         นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
                     แนวทางดำเนินการ  :  สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
การศึกษาปฐมวัยมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เนื่องจากช่วงปฐมวัยจะมีการ - 

เจริญเติบโตของทุกด้านมากที่สุดของชีวิตทั้งด้านสติปัญญา ซึ่งสมองจะเจริญเติบโตไปแล้วถึงร้อยละ 80 
พัฒนาการด้านสังคมกำลังก่อรูปเพ่ือที่จะพัฒนาต่อยอดในวัยที่สูงขึ้นถ้าเด็กไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนา
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม พัฒนาการของเด็กจะชะงักงัน และยากท่ีจะเยียวยาให้สมบูรณ์ได้ในช่วงวัยต่อไป จน
มีนักการศึกษากล่าวว่า “เด็กปฐมวัยเป็นวัยทองของชีวิต” ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงต้องให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัย
พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลเพ่ือให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดได้ในวัย
ที่สูงขึ้นต่อไป   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการจัด - 
การศึกษาระดับปฐมวัยให้คุณภาพสูงขึ้น ตามอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย               
เขต 2  “ศีลธรรม นำวิชา ขับเคลื่อนด้วย NAGA MODEL สู่เป้าหมายคนสำราญงานสำเร็จ” โดยเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพ 3 เรื่อง ได้แก่ ห้องเรียนคุณภาพ  โรงเรียนคุณภาพและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ ประกอบด้วย
กิจกรรมการพัฒนา 3 กิจกรรม ได้แก่ การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 กิจกรรมการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปฐมวัย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพสูงขึ้น  

  2.2 วัตถุประสงค์ 
             2.2.1 เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 4  
              2.2.2 เพ่ือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
             2.2.3  เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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                2.3 เป้าหมาย  
             2.3.1 เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมเต็มตามศักยภาพ และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ100 
             2.3.2 ครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถ
การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้สูงขึ้น  
             2.3.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผล ทุกโรง 

           2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
       ครูปฐมวัย และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ 

เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กปฐมวัย 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมเต็มตามศักยภาพ และมีพัฒนาการ 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา   

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
     2.5.1 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินที่ได้ระดับดี  
      2.5.2 ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีผลการประเมินระดับดี  
      2.5.3 ร้อยละของครูปฐมวัยทีจ่ัดการเรียนการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ในระดับดี  
    2.5.4 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้รับตราสัญลักษณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
      2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       2.6.1 โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินภายนอก  
    2.6.2 นักเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัย ที่มาจากผลผลิตด้านคุณภาพผู้เรียน   
    2.6.3 ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้ วิทยาการความก้าวหน้า ในการจัด
กิจกรรมและสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยได้  

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ธันวาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ   :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนนิงาน) จำนวน 10,000.- บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 การเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก       
รอบ 4 บูรณาการร่วมกันกับ 

- 
 

4,200 
 

200 
 

- 
 

4,400 

 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

2 ประชุมนิเทศ/ประเมินผลงานโรงเรียน ที่ขอรับ
การประเมิน ฯ 

    
 

 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
      (35 คน x 30 บาท x 2 มือ้) 

- 
 

2,100 
 

- 
 

- 
 

2,100 
 

 2.2 ค่าอาหารกลางวัน 
      (35 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

- 
 

3,500 
 

- 
 

- 
 

3,500 

รวมทั้งสิ้น - 9,800 200 - 10,000 
 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 64) 

1. การเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 4 และการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

- 4,400 - - 4,400 

2. ประชุมนิเทศ/ประเมินผลงานโรงเรียน     
ที่ขอรับการประเมินฯ 

- - 5,600 - 5,600 

รวม - 4,400 5,600 - 10,000 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

           ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                    กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ         1. นางสาวนิตยา  ตาตินิจ   ตำแหน่ง . ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   .         
                    2. นายจักรพงษ์  มานะดี    ตำแหน่ง . นักทรัพยากรบุคคล.        
  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  . 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิร ูปกระบวนการเรียนรู ้ท ี ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษ               
ที่ 21 และเป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งสร้างระบบการศึกษาที่เป็นเลิศ             
ทางวิชาการระดับนานาชาติ  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ                
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและพัฒนา  
ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานสอนที่มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมไทย เพื่อเพิ่มอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาที่เป็นเลิศ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ -
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  แนวทางการพัฒนา เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี 

ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการดังกล่าวเป็นการ 

พัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามาตรฐาน และมีทักษะ               
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 พร้อมเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื ่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป  :  การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมิน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
   เป้าหมาย  :  ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 56 กำหนด              
ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้องเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น               
ผู ้ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนในการดำเนินการ นั ้น  เพื ่อให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมได้ สำหรับ ครูผู้ช่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นกลไกและเป็นพลังสำคัญในกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ คุณธรรม และความ
ประพฤติดีอยู่ในขั้นเพียงพอที่จะใช้งานได้ ในด้านการพัฒนาด้านคุณวุฒิ ครูผู้ช่วยได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว แต่การ
พัฒนาด้าน วินัย คุณธรรม และจริยธรรม และภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  
เพ่ือชี้บอกแนวทางและความคิดที่ถูกต้องและสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ข้าราชการครูบรรจุใหม่  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงจัดทำโครงการอบรมสัมมนาพัฒนา
สมรรถนะ การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติทางวินัย และไม่
ฝ่าฝืนข้อห้ามตามท่ีกำหนดไว้  
   2.2.2 เพ่ือให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ  และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2.2.3 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง
ของผู้เรียนเพ่ือนร่วมงานและสังคม  
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   2.2.4 เพ่ือให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดหน่วยการเรียนรู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้       
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผล
การเรียนรู้ 
   2.2.5 เพื่อให้ครูผู ้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดกิจกรรมที่เกี ่ยวกับการอบรม              
บ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
   2.2.6 เพื ่อให้ครูผู ้ช่วย มีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล               
เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน 
   2.2.7 เพื่อให้ครูผู ้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบาย        
ในการจัดการศึกษา ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู ทักษะในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
   2.2.8 เพื ่อให้ครูผู ้ช ่วยปฏิบัต ิงานหน้าที ่ราชการด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและ                 
เที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ  
  2.3  เป้าหมาย 

   ครูมีความรู ้ความสามารถในการจัดการเร ียนการสอนและเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม                 
และจริยธรรมมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้                 
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
             ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ได้รับการพัฒนา

ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพครู ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
ปฏิบัติงานหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแล
เอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู ทักษะในการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการ 
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การ

เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ และมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

(1) ร้อยละ 100 ของผู้ผ่านการอบรมพัฒนาตามโครงการสามารถนำความรู้ประสบการณ์
ไปใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานบูรราการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อการอบรมตามโครงการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู ้ช่วยมีความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2.5.2 เชิงคุณภาพ 
       ครไูด้รับการพัฒนา ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ

ต่อวิชาชีพครู ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู ปฏิบัติงานหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาคและ
เที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ  และมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสิทธิประโยชน์                     
ที่จำเป็นของครู ทักษะในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน               
มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัด
การศึกษาตลอดจนสิทธิประโยชน์ที ่จำเป็นของครู สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และความตระหนัก                
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการ
พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
กับสังคม ชุมชน นักเรียนได้ย่างยั่งยืน 

  2.6.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย สร้างค่านิยมที่ดีงาม และความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของ
คร ูสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563          

 2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ   :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อำเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และบุญน้ำฟ้ารีสอร์ท หาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 548,000.- บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  
 

รวม 

 อบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ การพ ัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ครูผู้ช่วย 

    

 

 1. ค่าอาหารเช้า   
จำนวน 170 คน x 100 บาท x 3 มื้อ                                        

- 51,000 - - 51,000 

 2. ค่าอาหารกลางวัน  
จำนวน 170 คน x 150 บาท x 2 มื้อ                                        

- 51,000 - - 51,000 

 3. ค่าอาหารเย็น   
จำนวน 170  คน  x  200 บาท x 2 มื้อ                                  

- 68,000 - - 68,000 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  
 

รวม 

 4. ค่ายานพาหนะ จ้างเหมารถรับจ้าง       จำนวน 4 
คัน x 13,000  บาท x 4 วัน  

- 208,000 - - 208,000 

 5. ค่าที่พัก 
คืนละ 500 บาท X 170 คน X 2 คืน   

- 170,000 - - 170,000 

รวมท้ังสิ้น - 548,000 - - 548,000 
 

หมายเหตุ  :  งบประมาณ สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 100,000.- บาท และขอสนุบสนุนจากหนว่ยงานอ่ืน  
                 จำนวน 448,000.- บาท 

    2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. กิจกรรมการอบรมด้านวิชาการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
สมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

- -  - - 

2. กิจกรรมการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

548,000 - - - 548,000 

รวม 548,000 - - - 548,000 
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โครงการการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 
      

 

หน่วยงานรับผิดชอบ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                               กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอิชยา  สิงห์คำ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                
                               และบุคลากรทุกคนในกลุ่ม 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที ่3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

                          (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง         

ในศตวรรษท่ี 21  
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้เป็นทรัพยากร 

มนุษย์ที่มีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่ส่งผลต่อการศึกษาของไทยในอนาคต 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที ่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ สร้าง
ความศรัทธาและความเชื่อม่ันในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 

  แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี 

ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
           การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้มสีมรรถนะวิชาชีพ
และสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา -            
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
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      ประเด็นการปฏิรูป :  การผลิตครูและคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
                       เป้าหมาย  :  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

        นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ  
           แนวทางดำเนินงาน : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 

            ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในด้านต่างๆ ในการเสริมแรงให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานด้านการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพที่ส่งผลต่อการศึกษาของไทยในอนาคต การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ การสร้าง
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้กับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาระบบแรงจูงใจ
ให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ  
                    สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม 
สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 นี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเป็น
การเปลี่ยนแปลงให้ได้มา ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
 

      2.2 วัตถุประสงค ์
    2.2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะให้สาธารณชนได้รับรู้
รับทราบ  

       2.2.2  เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

       2.2.3  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพได้ 

   2.2.4  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ม ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพครูให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม 
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 2.3  เป้าหมาย 
           2.3.1  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที ่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดของแต่ละ
หน่วยงาน 

              2.3.2  ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา – 
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                            (1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละ
หน่วยงานได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติของรางวัลประเภทต่างๆ  

    (2) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดของแต่ละหน่วยงานได้รับการคัดเลือก                
เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติของรางวัลประเภทต่างๆ  
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

(1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ตั ้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ ให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ  

(2) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

(3) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพได้ 

(4) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

     2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

   (1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที ่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนด 
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
    (2) ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั ่วคราว พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 2 ของกลุ่ม
ลูกจ้างในสังกัด            
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     2.5.2 เชิงคุณภาพ 

                        ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง   
ประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ขั้นดีเยี่ยม 
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา และผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           2.6.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  

ประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และผู้เรียนมีคุณภาพทาง
การศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
      2.6.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำรางวัลที่
ได้รับไปใช้ในการเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพได้ 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564 
      2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ      :  ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

              2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน)  จำนวน 7,000.-  บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) -ขอถัวจ่ายทุกรายการ- 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

 1. การประชุมคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์แนว
ทางการคัดเลือกของรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้ 
1.1 รางวัล OBEC Awards  
1.2 รางวัลคุรุสภา  
1.3 รางวัลครูผูส้อนดีเด่น 
1.4 รางวัลครูผูส้อนภาษาไทยดเีดน่ 
1.5 รางวัลคุรุสดุด ี
1.6 รางวัลพระพฤหัสบด ี
1.7 รางวัลข้าราชการพลเรือนดเีดน่ 
1.8 รางวัลครูดีในดวงใจ 
1.9 รางวัลคนดีศรีหนองคาย 
1.10 รางวัลอื่นๆ ของแต่ละหน่วยงานอ่ืน ที่กำหนด
ในละป ี
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2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 

1. การประชุมคณะกรรมการ        
เพ่ือเตรียมการวางแผนการอบรมฯ 

*** - - - - 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ *** - - - - 

3. ประสานวิทยากร - *** - - - 

4. ดำเนินการอบรมและพัฒนาตาม
โครงการที่กำหนด 

- - 7,000 - 7,000 

5. สรุปและประเมินผล - - - *** - 

รวมทั้งสิ้น - - 7,000 - 7,000 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

2 
 

การประชุมประจำเดือนเพื่อสรปุผลการ
ดำเนินงานในแต่ละเดือน ตลอดปีงบประมาณ 
2564 และการประชุมอ่ืนๆตามนโยบายของ 
สพป.หนองคาย เขต 2 หรือ สพฐ. ที่กำหนดเป็น
วาระเร่งด่วน 

   

  
 
 
        

 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    - 2,000 - - 2,000 

 2.2 ค่าอาหารกลางวัน                                  - 2,000 - - 2,000 

 2.3 ค่ากระดาษพิมพ์เกียรติบัตร - - 1,000 - 1,000 

 2.4 ค่าจัดทำกรอบรูป ขนาด A 4                             - - 2,000 - 2,000 

 รวมทั้งสิ้น   - 4,000 3,000 - 7,000 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)       
กิจกรรม    โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
               ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
               หนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ  2564 
         

 

หน่วยงานรับผิดชอบ       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางอิชยา  สิงห์คำ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                
                                 และบุคลากรทุกคนในกลุ่ม 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

                          (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  -        

ในศตวรรษท่ี 21  
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สร้างสรรค์และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ 

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ 
คุณธรรม และความประพฤติดีอยู่ในขั้นเพียงพอที่จะใช้งานได้ พัฒนา ด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพ่ือชี้บอกแนวทางและความคิดที่ถูกต้องและ
สร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที ่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                                             การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพขั้นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีศักยภาพทัดเทียม
อาณาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ในการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานมาตรฐานวิชาชีพครู บุคลากรอ่ืน และนักเรียน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญใน                
ยุคศตวรรษที่ 21 ที่บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 

  แนวทางการพัฒนา  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

  เป้าหมายของแผนย่อย  เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีเครือข่ายทางวิชาการการปลูกฝังประชาธิปไตย วินัย สร้างค่านิยมที่ดีงาม และ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการจัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจน
สิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา -          
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
      ประเด็นการปฏิรูป :  การผลิตครูและคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                      เป้าหมาย  :  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
            ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการ

จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ขึ้น ครอบคลุม
ทั้ง 77 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะ
วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) โดยมีกระบวนการพัฒนาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : DEEP) เพ่ือนำข้อมูลลงใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ นอกจากนี้แล้วยังเป็นศูนย์กลางในการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
(English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานในสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครูและรวมไปถึงทักษะอื่น ๆ ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้ 

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวคิดในการตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและ
ดำเนินการ ในการให้บริการของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางในการทดสอบของทุกจังหวัด 
เป็นศูนย์กลางในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
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(English Resources Information Center : ERIC) ให้มีประสิทธิภาพเพิ ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อต่อยอด
โครงการ ตามนโยบายดังกล่าวขึ้น 

 

2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือเป็นการบริหารจัดการและดำเนินการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร 

การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
   2.2.2 เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้มีสมรรถนะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร  
ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานและหน่วยงานอื่นให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 
   2.2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีสมรรถนะในการนำไปขยายผลกับ 
นักเรียน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (PLC) ของครูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 การอบรมพัฒนาและการสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English  

Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นแบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  

   2.3.2 การจัดการอบรมพัฒนาและการทดสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
(English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นแบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตามกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ครบทุกคน 

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                           (1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ (ที่ไม่ตรงตามคุณวุฒิ)  
    (2) ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาศึกษาหนองคาย เขต 2                         
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

   (1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไดเ้ตรียมความพร้อมในการพัฒนาและเพ่ิมทักษะด้านภาษา 
อังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขยายผลและนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับเพ่ือนครูและนักเรียนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

(2) ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะด้าน - 
 เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษ ที่ 21 ที่ทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ   

(1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษกลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 คน   
(2) บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาหนองคาย  

เขต 2 จำนวน 50 คน   
รวมทั้งสิ้น  130  คน 
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     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
(1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมพัฒนามีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษใน 

การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขยายผลและนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับเพ่ือนครู
และนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

(2) ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 2 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษ ที่ 21 ที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงาน 

ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  2.6.2 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองคาย เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ในการทดสอบวัดระดับ  
ความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดได้             

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564 
      2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ   :  ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน)  จำนวน 43,000.-  บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ       
 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

    (130 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) 
- 18,200 - - 18,200  

 2. ค่าอาหารกลางวัน  
    (130 คน  x 2 วัน x 80  บาท)                       

- 20,800 - - 20,800 

 3. ค่าตอบแทนวิทยากรเหมาจ่าย   2,000 - - - 2,000 

 4. ค่าพิธีการ/ค่าจัดทำปา้ยโครงการ   ค่าจัด
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ                           

- - 2,000 -    2,000 

รวมทั้งสิ้น 2,000 39,000 2,000 - 43,000 
 

   2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. การประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อเตรียมการวางแผนการอบรมฯ 

- - - - - 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - - 

3. ประสานวิทยากร - - - - - 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

88 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
4. ดำเนินการอบรมและพัฒนา 
ตามโครงการที่กำหนด 

- -   43,000 -  43,000 

5. สรุปและประเมินผล - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - -   43,000 - 43,000 
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โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทางด้านนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 2 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                      กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายชยพล  กัติยบุตร    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1   ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 (1)  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องตาม
มาตรฐานตำแหน่งและบริบทพ้ืนที่  
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้         

(1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
        เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาที ่ม ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ ่มขึ้น          

มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี สมานฉันท์
ทำงานร่วมกัน เป็นทีมอย่างมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
   (2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี

ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
         การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รู้จักพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
     แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
     เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
     ประเด็นการปฏิรูป  :  การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 
 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

90 

      เป้าหมาย  :  พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
 

1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
                      นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 

 แนวทางดำเนินการ  :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวดที่ 4 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ

เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ มาตรา 72 กำหนดว่า “ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ทั้งนี้          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ประกอบกับบริบทของสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว        
ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม นับเป็นสิ่งท้าทายให้ผู้บริหาร ต้องเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรอบคอบ
และรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้นำขององค์กรซึ่งต้องมีสมรรถนะที่ เหมาะสมในการบริหารงานและ
ทรัพยากรทุกประเภทขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายที่รัฐบาลกำหนด 

2.2 วัตถุประสงค์ 

    2.2.1 เพื่อให้ผู ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างหน่วยงาน 

    2.2.2 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการศึกษาดูงานและนำมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

     2.2.3 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
    2.2.4 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้างในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.2.5 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถนำ
แผนพัฒนาการศึกษาไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการและการประยุกต์และเผยแพร่ในการบริหารจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน นักเรียนได้อย่างยั่งยืน 

2.3 เป้าหมาย 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ภายในสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 13 คน มีองค์ความรู้ และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างยั่งยืน 
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2.4 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                     ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน  
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                  บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน นำมาปรับใช้ในการดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       

                2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
     2.5.1 เชิงปริมาณ 
            ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านนโยบายและแผน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

หนองคาย เขต 2 จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
(2) รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่ดูแลฝ่ายนโยบาย             

และแผน 
   (3) บุคลากรทางด้านนโยบายและแผนทุกคนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
      2.5.2 เชิงคุณภาพ 

                      (1) ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่กว้างไกล 
                      2) ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านนโยบายและแผนทุกคน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี สมานฉันท์ ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
บริหารงาน การปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสำนักงานและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน นักเรียน
ได้อย่างยั่งยืน 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านนโยบายและแผนทุกคน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถ
นำประสบการณ์จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้มารับบริการจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

   2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563  – มิถุนายน  2564 
 

          2.8   สถานที่ดำเนินโครงการ   :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

  2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 60,000.- บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่
 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ - - - - - 
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ที ่
 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

2 
 

ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินงานการศึกษาดูงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (30 บาท x 2 มื้อ วัน x 13 คน)   
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (100 บาท x 1 มื้อ วัน x 13 คน)   

 
 
 

- 
 
- 

 
 

 

780 
 

1,300 
 

 
 
 

- 
 
- 

 

 
 

- 
 
- 

 
 

 

780 
 

1,300 

3 
 

ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมการศึกษา
ดูงาน 
-  ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 3 วัน 13 คน            
   (240 บาท x 3 วัน x 13 คน)   
-  ค่าจ้างเหมารถ จำนวน 2 คัน 
-  ค่าที่พัก ห้องพักคู่ จำนวน 7 ห้อง 
   (7 ห้อง x 1,200 บาท x 2 คืน) 
-  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 

 
 

- 
 

- 
- 
 
- 

 

 
 

9,360 
 

22,000 
16,800 

 
5,180 

 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 

 
9,360 

 
22,000 
16,800 

 
5,180 

4 
 

ประชุมสรุป และรายผลการศึกษาดูงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (30 บาท x 2 มื้อ วัน x 13 คน)   
- ค่าอาหารกลางวัน 
  (100 บาท x 1 มื้อ วัน x 13 คน)   

 
- 
 
- 

 
780 

 
1,300 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
780 

 
1,300 

 รวมทั้งสิ้น - 60,000 - - 60,000 
     หมายเหตุ  :  ขอใช้งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 39,000.-  บาท  
                       และขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 21,000.- บาท 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. จัดทำโครงการเสนอผูบ้ริหาร 
เพื่ออนุมัติ 

- - - - - 

2. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการดำเนินงานการศึกษาดูงาน 

2,180 - - - 2,180 

3. ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม
การศึกษาดูงาน 

- 55,640 - - 55,640 

4. ประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- - 2,180 - 2,180 

รวม 2,180 55,640 2,180 - 60,000 
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โครงการนิเทศติดตามประเมินผล และการประกวดการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  
และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางเตือนใจ  บุญบุตร    ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นักเรียนในสังกัดมีสุขภาพกาย ใจที่ดี พร้อมที่จะ 

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้คนเป็นคนเก่งของชาติ 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ นักเรียนในสังกัดได้รับประทานอาหารที่ดี            
ถูกหลักตามโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการลดลง และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
  แนวทางการพัฒนา สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของคนทุกกลุ่มวัย อาทิ ผ่าน การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้อง
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง โดยสะดวก และนำไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
  เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีความรอบรู ้ด้าน  สุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง ประสงค์ และสามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกัน ได้ เกิดเป็นสังคมบ่ม
เพาะ จิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ นักเรียนในสังกัดมีความรู้ด้าน 
สุขภาพ สามารถดูแลและป้องกันตนเอง ให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์ และได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตที่ด ี 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป  :  ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3   : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         เป้าหมาย   :  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางดำเนินการ : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง นับตั้งแต่
ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์ที่
เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย ซึ่ง
โรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพที่ดีสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้วการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแก่
นักเรียน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

การส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับเด็กไทยเพ่ือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ตามวัย จึงถือเป็นหน้าที่หลัก 
ของรัฐบาลที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้รับสารอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์
ตามหลักโภชนาการ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านร่างกาย และ
สติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา ถ้าได้รับอาหารกลางวันไม่เพียงพอ ก็จะทำให้
สุขภาพนั้นไม่สมบูรณ์ สมองไม่เจริญเท่าที ่ควร ดังนั ้น  รัฐบาลจึงกำหนดให้มีการจัดโครงการอาหารกลางวัน            
ในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น โดยที่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก ในปี 
พ.ศ. 2495 ซึ่งมีกรมสามัญศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในปี  พ.ศ. 2520 
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณภาพประชากร ในการพัฒนาประเทศ เพราะพบว่านักเรียนจำนวนมาก          
ยังขาดแคลนอาหารกลางวัน โดยได้รับอาหารที่มีคุณค่าทาง  โภชนาการไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย              
ทำให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เกิดภาวะทุพโภชนาการ รัฐบาลจึงได้บรรจุแผนอาหารและ
โภชนาการลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 4 โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและ
สถาบันการศึกษาชั้นสูงร่วมมือกันดำเนินการ และในปี  พ.ศ. 2530 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันครบทุกโรงเรียน ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้คำขวัญ “ฉลอง 60 
พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย” ในระยะต่อมาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ จึงได้ดำเนินโครงการอาหารกลางวันตลอดมาอย่างต่อเนื่อง 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของ 
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การดูแลสุขภาพของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อส่งเสริม พัฒนา สุขภาพอนามัย
นักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปการมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอัน
พึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจน
ปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการ
เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่
คุกคามต่อสุขภาพได้ 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือให้นักเรียน มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจในทุกช่วงวัย 

2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไป 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 

2.2.3 เพ่ือเฝ้าระวัง และแก้ปัญหาสุขภาพนักเรียน 
2.2.4 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

    2.2.5 เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน ขนาด
กลาง 1 โรงเรียน ขนาดเล็ก 1 โรงเรียน 

   2.2.6 เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนให้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
เขต 2 เพ่ือเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
 

  2.3  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
         นิเทศติดตามประเมินผล และคัดเลือก ต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา และโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน 102 โรงเรียน 4 สาขา รวม 106 โรงเรียน 
  เชิงคุณภาพ 
  2.3.1 นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี ถูกหลักตามโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 

     2.3.2 โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
     2.3.3 โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ได้พัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร    

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

• ได้โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  
• ไดโ้รงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร    

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี ถูกหลักตามโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 

และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  

  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน                      
ขนาดกลาง 1 โรงเรียน  และขนาดเล็ก 1 โรงเรียน 
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     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีโรงเรียนต้นแบบ - 

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน         
ในสังกัด 

(2) นักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอถูกหลักโภชนาการ 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
           2.6.2 มีโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด 
 

     2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 

  2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ   :  ณ โรงเรียนในสังกัดที่สมัครเข้ารับการประเมิน 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 25,000.- บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

 ออกนิเทศติดตามประเมินผล คัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน และ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

- 
 
 

18,000 
 
 

7,000 
 
 

- 
 
 

25,000 

 รวมท้ังสิ้น - 18,000 7,000 - 
             

25,000 
 

     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.- มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานแต่งตัง้
คำสั่ง/ปฏิทินออกประเมิน 

500 - - - 500 

2 .  ออกน ิ เทศต ิดตามประ เม ินผล            
และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหาร
กลางวัน 

- 10,000 - - 10,000 

3. ออกนิเทศติดตามประเมินผลและ
คัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร 

- - 7,000 - 7,000 

3. สรุปและรายงานผล /มอบรางวัล - - - 7,500 7,500 

รวม 500 10,000 7,000 7,500 25,000 
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โครงการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
                                  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายนพดล  เสนาอาจ            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                  2. นางสาวกนกพิชญ์  หมื่นหาวงค ์ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี    
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(1) เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป 
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และกระตุ้น 

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อสังคม ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น และนำไปสู่การส่งเสริม
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในอนาคต 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                                เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน สุขภาวะสามารถ
ดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคม
บ่มเพาะ จิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
       แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

• เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เพ่ือจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ  
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  ประเด็นการปฏิรูป  :  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5   :  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      - เป้าหมาย :  คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ - 
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 นโยบายที ่3  ด้านคุณภาพ 
  แนวทางดำเนินการ :  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี
จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล      
ทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของรัฐบาลได้มีนโยบาย เน้นด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำ น้ำเสีย พลังงานและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสิ่งแวดล้อม ได้
กำหนดแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแผนต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 - 2563 เน้นด้านการสร้าง
วินัยและจิตสำนึกให้พลเมืองด้านการคัดแยกขยะ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐานเป็นหน่วยงานหลัก ที่เกี่ยวข้องในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในการให้ความรู้ สร้างเจตคติ นำไปสู่การมี
ความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ พลังงานและอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบายให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ดำเนินการเรื่องการสร้างวินัยด้าน
การจัดการขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ ดังนั้นการดำเนินการงานกิจกรรมการสร้างวินัย ด้านการบริหาร
จัดการขยะ น้ำเสียและมลพิษทางอากาศ มีจุดประสงค์เน้นการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน 
เยาวชน เป็นสำคัญ เพราะเยาวชนเป็นพลเมืองแก่งอนาคต การเป็นพลเมืองที่ดี มีวินั ย ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะที่เน้นวินัย เรื่องการจัดการขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมสอดคล้อง
กับแนวทางการดำเนินการ ตัวชี้วัด สู่ความสำเร็จของโรงเรียน การสร้างจิตสำนึกด้านการจัดการขยะ  
  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เห็นความสำคัญของการสร้าง
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 สร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) 

  2.2.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ น้ำเสียในโรงเรียน ชุมชน และด้านลดใช้ 
พลังงานในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2.3ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู ้ด้านลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

2.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู ้ด้านลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับทักษะชีวิตประจำวันโดยนักเรียนจะเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้  

  2.3  เป้าหมาย 
  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

(1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 

สิ่งแวดล้อม 
  (2) ร้อยละ 70 นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตสำนึกด้าน 

สิ่งแวดล้อม และมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
  (3) ร้อยละ 100 โรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี 
  (4) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ครบทุกโรงเรียน 
 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
(1) ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (2) นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม 
และมีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
   (3) โรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี 
  (4) โรงเรียนที่มีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกโรงเรียน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

      (1) ผู้เรียนร้อยละ 90 นำความรู้และประการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
                         (2) ผู้เรียนร้อยละ 90 ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                       (3) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
    (1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

                      (2) ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และมี - 

การปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
  2.6.2 โรงเรียน นักเรียน มีการคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกโรงเรียน 
  2.6.3 นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.6.4 นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  35,000.- บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน - 5,000 - - 5,000 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ด้านการ

บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอ้มแก่
สถานศึกษา 

- 
 
 

5,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

5,000 
 
 

3 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ  - 10,000 - - 10,000 
4 สหกรณ์โรงเรียน - 10,000 - - 10,000 
5 ประชุมสรปุ/รายงานผลการดำเนิน

โครงการ 
- 
 

5,000 
 

- 
 

- 
 

5,000 
 

รวมทั้งสิ้น - 35,000 - - 35,000 
 

      2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 

1. ประชุมจัดทำแผนการดำเนนิงาน 5,000 - - - 5,000 

2. ประชุมเชิงปฏบิัติการให้ความรู้
ด้านการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษา 

5,000 - - - 5,000 

3. โครงการประกวดโรงเรียน       
ปลอดขยะ 

- - 10,000 - 10,000 

4. สหกรณ์โรงเรียน - 10,000 - - 10,000 
5. ประชุมสรุป /รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

- - - 5,000 5,000 

รวม 10,000 10,000 10,000 5,000 35,000 
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โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางรำเพย  ทินกระโทก  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
                  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

        (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  พัฒนาผู้เรียนและงานวิชาการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 
27 ที่กำหนดให้สถานศึกษาขั ้นพื้นฐานมีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ                 
การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

   เป้าหมาย คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ 
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 และมีความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และ
สิ่งประดิษฐ์  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 

   เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูล เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา  
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่ง ต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ นักเรียนได้แสดง 
ความสามารถ ที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป    :  การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ          
การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3     :    การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย    :   คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

        นโยบายที ่3 ด้านคุณภาพ  
(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่ 

จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   (2) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ระบุให้สถานศึกษาที ่จ ัดการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  การ
ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
      ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ต่อวิถีการดํารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง สถานศึกษาจึงต้องมีความตื่นตัวในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรต ที่ 20 
และ 19 ซึ่งแตกต่างกันมาก เพราะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้คนลดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการลง แตไ่ป
เพิ่มการพัฒนาทักษะต่าง ๆ มากขึ้น  ทั้งด้านทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการคิด  และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด้านดนตรี กีฬา 
ศิลปะการแสดงรวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนที่เป็นกำลัง
สำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต กอรปกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 ในหลักการและความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู ่คุณธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชน 
ตระหนัก และเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จึงสร้าง
โอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพกิจกรรมสร้างสรรค์  ตลอดจนส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ใช้ความรู ้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู ้อย่างเต็ม
ความสามารถ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนที่มีความสามารถเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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จากเหตุผลดังกล่าว  จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย มีความเป็น
เอกภาพ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ขึ้น  

  2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ  

วิชาชีพสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ 

2.2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมความเป็น 
เลิศด้านวิชาการ วิชาชีพสุนทรีภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งในความสามารถ
พิเศษ 

  2.3  เป้าหมาย 
2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  - 

หนองคาย เขต 2 จำนวน 850 คน ในกลุ่ม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน 
และกิจกรรมปฐมวัย เป็นตัวแทนตามประเภทที่กำหนดเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ 

2.3.2 มีผลงานนักเรียน/ครู ผู้บริหาร ที่ดีเด่น เป็นแบบอย่างได้ไปจัดนิทรรศการ เสนอผลงาน 
เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ครบตามประเภทที่กำหนด 

2.3.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที ่และมีความสามารถ 
พิเศษมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

  2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
          2.4.1 ผลผลิต (Output) 

จำนวนนักเรียนในกลุ่ม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรม 
ท้องถิ่นอีสาน และกิจกรรมปฐมวัย ได้ตัวแทนตามประเภทที่กำหนด  

        2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                               (1) ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
          (2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

(1)  สถานศึกษาร้อยละ 80 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ในระดับด ี
   (2) ผู้เรียนทุกระดับ ร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี  

     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
    (1) สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ระบบการนิเทศ
การสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
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     2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     สถานศึกษาได้เผยแพร่ผลการจัดการศึกษา ผลงานครูและนักเรียนให้สาธารณชน ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ซ่ึงจะนำไปสู่
การเกิดความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนามากข้ึน 
 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ      :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 
 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน)  จำนวน 38,000.- บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

  ประชุมคณะทำงานและจัด         
การแข่งขันประกวดกิจกรรม   
1. ค่าอาหาร 
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

- 
 
 
 

38,000 

 

 

- 
 
 
 

- 38,000 
 
 
 

 รวม - 38,000 - - 38,000 
 

     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. ประชุมคณะทำงาน/
มอบหมายภารกิจ 

-      -  -  -  -    

2. จัดการแข่งขันประกวดกิจกรรม    - -   - 38,000   38,000 

3. ประชุมคณะกรรมการสรุป
รายงานผล   

-  -   - - - 

รวม -       - -  38,000    38,000 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  
  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

        (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดคีนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  - 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 4 มาตรา 27 ที่กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา
ของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี 
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
  แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 

  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี - 
ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษา ให้มีความทันสมัย มีความเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ - 
 เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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      ประเด็นการปฏิรูป  :  การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 
 การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย  :   คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
       

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
         นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางดำเนินการ :   

(1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ 
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
   (2) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 27 ระบุให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการดำรงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน  และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
      ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง สถานศึกษาจึงต้องมีความตื่นตัวในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรษที่ 20 
และ 19 ซึ่งแตกต่างกันมาก เพราะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มุ่งเน้นให้คนลดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการลง         
แต่ไปเพิ่มการพัฒนาทักษะต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งด้านทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการคิด  และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ ประกอบกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้รายวิชาพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) อยู่ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้
ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูล
หรือ สารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์สังเคราะห์และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา ประยุกต์ ใช้ความรู้
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
ปลอดภัย รู ้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและผลจากการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2560 และความต้องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบปัญหาในเรื่องความเหมาะสมของสาระการ
เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คำอธิบายรายวิชายังไม่ครอบคลุม ปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้
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มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 “ศีลธรรม นำวิชา 
ขับเคลื่อน ด้วยNAGA MODEL สู่เป้าหมายคนสำราญงานสำเร็จ”  
             จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย มีความเป็น
เอกภาพ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ขึ้น  

 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
                2.2.2  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  

  2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในระดับดี 
                2.3.2  สถานศึกษามีหลักสูตรทีพั่ฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียนที่ส่งเสริมความเป็น        
อัตลักษณ์ของท้องถิ่นในระดับดี                

  2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

(1) สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

(2) สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

(1) ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

(1)  สถานศึกษาร้อยละ 80 มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในระดับดี 
   (2) ผู้เรียนทุกระดับ ร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี  
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 

(1) สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นอัตลักษณ์ของ 
ท้องถิ่นและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของ 
ผู้เรียน มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระบบการ
นิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
  2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1 ได้ขอ้มูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่มีอยู่และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเดิม หรือสร้าง 
หลักสูตรใหม่ ที่น่าสนใจ   

  2.6.2 สามารถรวบรวมข้อมูลผู้มีความรู้ความเข้าใจผู้ที่ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร     
อันจะนำไปสู่การเกิดความร่วมมือและเครือข่ายการพัฒนามากขึ้น 
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  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม – ธันวาคม 2563 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ      :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  33,000.- บาท  ถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน /เขตพ้ืนที่
การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- - - - - 

2 กำหนดหลักสูตร/ทำเอกสารอบรม ประสาน
วิทยากร/สถานศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ  

- - 2,000 - 2,000 

3 ประชุมคณะทำงาน/มอบหมายภารกิจ -   2,000 - - 2,000 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ  (75 คนๆ ละ 2 วัน) 4,000 24,000 - 1,000 29,000 

รวมท้ังสิ้น 4,000 26,000 2,000 1,000 33,000 
 

     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 64) 

1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน /เขต/สพฐ. 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง - - - - - 

2. กำหนดหลักสูตร/ทำเอกสารอบรม 
ประสาน วิทยากร/สถานศึกษา/หน่วยงาน
อื่นๆ  

2,000 - - -   2,000 

3. ประชุมคณะทำงาน/มอบหมายภารกิจ 2,000 - - -   2,000 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ (75 คนๆ ละ 2 วัน) 29,000 - - - 29,000 

รวม 33,000 - - - 33,000 
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โครงการการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล                 
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ DLTV/DLIT/ETV ปี 2564 (Digital Literacy) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
                                    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         ว่าที ่ร.อ. รามภคิน  โทรัตน์         ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์    
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา  

โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความสำคัญกับการ - 

เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน ในทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ ซึ่งการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดฯ ทุกแห่งให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน โดยการเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล แบบบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย  ด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ด้านสื่อและองค์ความรู้ 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้ มีคุณภาพที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ิมข้ึนมีทักษะที่จำเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้ได้รับการ 
พัฒนาทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 
ตลอดจนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปลี่ยนบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา  :  ปรบัเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 

เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาและยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ด้วยการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ  ตามมาตรฐานทุกช่วงวัยให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
โดยการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้  การใช้รูปแบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวัดและประเมินผล เช่น 
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Literacy ฯลฯ) ส่งเสริมการ
เรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computing Science /Coding) พัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้และลักษณะนิสัย พัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบหรือเทคนิคการวัดและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนที่หลากหลาย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
  ประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล -
แห่งชาติ (Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP)) 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เป้าหมาย :  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 

 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
                   นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 

แนวทางดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าประสงค์  มาตรการและแนว (ข้อ 4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ที่ตระหนักถึง
ความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  ถือเป็นนโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นโอกาสให้เด็กวัยเรียนและผู้เรียนทุกคนเข้าถึงได้เป็นมาตรฐาน
เสมอกัน โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์และที่ตั้งของสถานศึกษา ตลอดจนการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)  มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยมาตรฐานหนึ่งคือ
นำ Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการ 
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
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ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television 
หรือ DLTV) เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบทุกชั้นเรียน ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการ
ถ่ายทอดออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ มีการนำเนื้อหาของ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาลงระบบ e-learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการที่อยู่ชนบท
ห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line 
และเผยแพร่แบบ On-line อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที ่มีคุณภาพให้กับประชาชนคนไทยทุกคน เป็นการดำเนินการตามรอยเบื ้องพระยุคลบาทและสนอง
พระราชดำริในการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าและได้จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ จัดการประชุมทางไกล
สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์เขตตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนใน
โครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2561 มีการปรับปรุงรูปแบบเป็น NEW DLTV เพื่อให้มีความรู้ ความ
เข้าใจการบริหารจัดการ และตระหนักถึงผลประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มุ่งพัฒนาคุณภาพการการจัดการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV/DLIT และETV ตามนโยบายข้างต้น และเล็งเห็นถึง
ความสำคัญและจำเป็น  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยในการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพหลักการ
สำคัญคือให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหาร ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้าง
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สร้างความรู้ความเข้าใจการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง (วิวัฒนาการของการศึกษาไทย : 1.0 ผู้เรียน เรียนรู้จากอาจารย์, 
2.0 ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง, 3.0 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้เอง และ 4.0 ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมเองได)้ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนัก 

ในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อม  ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา 

ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ DLTV ที่มีคุณภาพ 
2.2.3 เพ่ือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  สถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาที่จัดการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในรูปแบบ  DLTV 
 

  2.3 เป้าหมาย 
  2.3.1 นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จำนวน 3 อำเภอ 

2.3.2 ครูและผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน  55 โรงเรียน 
2.3.3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ : MOU โรงเรียนขนาดเล็ก) 

ที่เคยได้รับหรือมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศมาแล้ว ในปีการศึกษาที่ผ่านมา   
 

2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

(1) นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถใช้ DLTV เป็นสื่อประกอบการค้นหาความรู้ได้ 
อย่างหลากหลายตามความสนใจของตนเอง /ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่ เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ 
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(2) ครูในสังกัด ตระหนักถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยในยุคดิจิทัลให้ 
สอดคล้องต่อการเรียนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

(3) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ใช้เทคโนโลยี เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน    

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
(1) นักเรียนในโรงเรียน เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นองค์ความรู้ได้อย่าง 

หลากหลาย และเตรียมพร้อมต่อการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล 
(2) ครูในสังกัดมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21  
(3) โรงเรียน พัฒนาระบบสารสนเทศโดยเทคโนโลยีประกอบระบบการจัดการโรงเรียนด้วย 

ดิจิทัล เช่น เอกสารอิเล็กทรอนิคส์ (ปพ.ต่างๆ/วารสาร/ E-bookฯลฯ) และพัฒนาสู่สมาร์ทสคูล 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

(1) นักเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
เขต 2 จำนวน 6,300 คน 

(2) นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน 
ดาวเทียมรูปแบบ DLTV อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อภาคเรียน  

(3) คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในโครงการการขับเคลื่อน 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ DLTV/ 
DLIT/ETV ปี 2564  ( Digital Literacy)  อย่างน้อยอำเภอละ 1 โรงเรียน 

     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดฯ มีโอกาสในการเข้าถึงบริการการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตลอดจนการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการฯ สามารถบริหารจัดการ  

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ DLTV นำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนในโครงการฯ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ DLTV ทุกอำเภอ 
มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  Best Practice สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ ได้ 

- โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ สามารถยกระดับคุณภาพที่มุ่ง  
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันรวมถึง การปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ DLTV  

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 โรงเรียนในสังกัดฯ ทุกโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนนโยบายการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน ในศตวรรษที่ 21 (บังคับโรงเรียนขนาดเล็ก) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การสร้าง Best Practice ได ้ 
2.6.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน (Digital Literacy) ในการ 

ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21   
  2.6.3 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูผู้สอนระดับประถมต้น (ป.1- ป.3) และระดับประถมปลาย (ป.4-ป.6)  

สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (บังคับโรงเรียนขนาดเล็ก) ซึ่งเป็นการสืบค้นและการใช้
งานเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนทั้งที่เป็นสื่อเสริมและสื่อหลักประกอบการเรียน และสามารถพัฒนา
เป็น Best Practice แต่ละระดับของครูได้ 
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2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
      2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ   :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 18,000.- บาท (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

 
ที ่

 
รายการ 

 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 การประชุมเตรยีมความพร้อม 

- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กฯ 
- ประสานโรงเรียนขนาดเล็กและ  โรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice ) 
-  ประชุมคณะกรรมฯ การวางแผน  จัดทำ
คู่มือ จำนวน 20 คน 1 วัน 
- จ ั ดทำ เอกสารค ู ่ ม ื อแนวปฏ ิบ ั ต ิ การ
ขับเคลื่อนฯยกระดับการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (QR-code) 

 
มี.ค.-เม.ย. 

64 
 

 

- - - - 

2 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนฯยกระดับการจดัการศกึษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม  DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก   
2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ตามกรอบ
มาตรฐานการจัดการศึกษา  DLTV  

 
เม.ย.-มิ.ย. 

64 
 

- - - - 

3 การประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพื่อ
ยกระดับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
(Digital Literacy) 

ก.ค.-ก.ย. 
64 

 

- - - - 

4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 
จำนวน 10 คน 1 วัน 

ม.ค.-มี.ค. 
64 

 

- 18,000  18,000 

 รวม  - 18,000 - 18,000 
 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

ที่ แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564  

รวม 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

1 ขั้นเตรียมการ (การวางแผน) Plan               
1.1 ประชุมชี้แจงหลักการ และเหตุผลนโยบาย
เร่งด่วนในการพัฒนา 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็กฯ 
1.3 ประสานโรงเรียนและครูกลุม่เป้าหมาย        
ที่เกี่ยวข้องฯ 

- - - - - 

 
 

ที่ แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564  

รวม 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
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 1.4 ปรับปรุงแนวปฏิบัติการยกระดับการจดั
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรปูแบบ DLTV 

     

2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการขบัเคลื่อนตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
บริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
2.2 ประเมินความพร้อมของโรงเรยีนขนาดเล็กใน
การขับเคลื่อนฯ 
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อน การ
จัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม รูปแบบ DLTV 
ตามกรอบมาตรฐานการจดัการเรยีนการสอน โดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
  - ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครผูู้สอนในกลุ่มโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
2.4 พัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีมวีิธีปฏิบัติ ทีเ่ป็น
เลิศ  Best Practice ของแต่ละอำเภอ  

- - - - - 

3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศติดตาม และการจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดฯ ต่อการนำเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ใน การขับเคลื่อนฯ 
3.2 การนิเทศติดตามและประเมินผล ผูบ้ริหาร / คร ู
/ นักเรียนในการพัฒนาโรงเรียนท่ีมีผลการปฏิบตัิที่ดี
เลิศแตล่ะอำเภอ 

- - - - - 
 
 
 
 
 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา 
(Action) 
4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินความพร้อม
ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดฯ ต่อจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการขับเคลื่อน ฯ 
4.2 รายงานผลการนิเทศ ตดิตามและประเมินผล
นโยบายการส่งเสริมการจดัเรยีนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา (โรงเรียนทีม่ี (BP)) 

- 18,000 - - 18,000 
 
 
 
 
 
 
 
  

 รวม - 18,000 - - 18,000 
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โครงการการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2        
                                          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางอรอุมา  บวรศักดิ์   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน - 

ศตวรรษท่ี 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน   

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ       
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เข้าใจ 
ตนเอง และมเีจตคติที่ดตี่อการทำงาน สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม ตามความสามารถ ความ
สนใจและความถนัดของตนเอง 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
  แนวทางการพัฒนา เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 

  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ  
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โรงเรียนมีเครือข่ายครูแนะแนว 
ในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง สามารถส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีเจตคติต่อการเรียนรู้   
มีทักษะการเรียนรู้ เข้าใจตนเอง ตลอดจนทักษะพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  ประเด็นการปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3     :    การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย   :   ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 

 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

    นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
                     แนวทางดำเนินการ  :   
   (1) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ 
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษ 
ที่ 21 ประกอบกับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม 2558  เรื่อง การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยคณะมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกสังกัด ดำเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (2) จัดกิจกรรมแนะแนว 
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ใน 4 ด้าน คือ Head (พัฒนาสมอง) Heart 
(พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health  (พัฒนาสุขภาพ) (เฉพาะโรงเรียนแกนนำ ปีการศึกษา 
2558) (3) จัดบริการแนะแนว 5 บริการ ได้แก่ บริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน บริการสนเทศ การบริการ ให้ปรึกษา 
บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามและประเมินผล และจัดโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 การแนะแนวอาชีพมีความจำเป็นผู้เรียนในยุคปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง บุคคลที่มี
ข้อมูลมากกว่าและวางแผนตนเองได้เป็นอย่างดีจะส่งผลให้ประสบผลสำเร็จได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป นั่นคือ หากผู้เรียน
ได้รับการแนะแนวอาชีพที่มีประสิทธิภาพก็จะเอ้ือให้เขาประสบความสำเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ซึ่งการแนะ
แนวอาชีพเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับพัฒนาของบุคคลซึ่งจะพัฒนามาตั้งแต่เด็ก เพราะการที่บุคคลจะ
เลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมนั้นจะต้องมีความสามารถใช้ความคิด วิจารณญาณ ตัดสินใจ โดยอาศัยหลักของการ
เข้าใจตนเอง เข้าใจโลกของอาชีพ โดยผู้แนะแนวอาชีพควรวางโครงการระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
ซึ่งเน้นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและประกอบอาชีพ ไปจนกระทั่งวางโครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือให้บุคคล
สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 งานบริการแนะแนว เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
แนะแนวและให้คำปรึกษากับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน รวมทั้งกิจกรรมแนะแนวได้ระบุไว้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนาไปเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีเจต
คติต่อการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ เข้าใจตนเอง และสามารถพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นกลางอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีคุณค่า สามารถกำหนดแนวทางด้านอาชีพและมีทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพเพ่ือสามารถเลี้ยงดูตนเอง รับผิดชอบ
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ครอบครัว พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป ซึ่งต้องอาศัยบุคคลสำคัญทั้งระดับปฏิบัติการให้บริการ ระดับบริหาร
จัดการและระดับการนิเทศ ติดตามกำกับดูแลการบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
 จากความสำคัญดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ เครือข่ายครูแนะแนวในแต่ละโรงเรียนต้องมีความรู้            
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือการมีงานทำ ดังนั้น ดังนั้น กลุ่มงานหลักสูตร กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีหน้าที่
โดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาตามหลักสูตรฯ และการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฯ  จึงเห็นควรพัฒนาบุคลากรเครือข่ายครูแนะแนวในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุขและพัฒนาตนสู่อาชีพและการมีงานทำ รวมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

   2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 ตระหนักในบทบาทของครูแนะแนวที่มีต่อการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา 
   2.2.2 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา 

    2.2.3 แนะแนวการศึกษาและอาชีพเพ่ือการมีงานทำได้ 
    2.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนและนิเทศติดตามงานแนะแนวการศึกษาเพ่ือการมีงานทำในสถานศึกษา 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 โรงเรียนทุกโรง มี 1 อาชีพ 1 โรงเรียน 

  2.3.2 ผู้เรียนได้รับทักษะทางอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
           2.3.3 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำของนักเรียน 

2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    (1) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำของ
นักเรียน 
     (2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
       (1)  โรงเรียนมีหลักสูตร 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
       (2)  มีการเปลี่ยนบทบาทครู จาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” และ “ผู้อำนวยการเรียนรู้” 
       (3) นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด้านอาชีพและการมีงานทำ 
   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

     (1) โรงเรียน ร้อยละ 80 มีหลักสูตร 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
       (2) ครู ร้อยละ 80 มีการเปลี่ยนบทบาทครู จาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” และ “ผู้อำนวยการ 

เรียนรู้” 
       (3) นักเรียน ร้อยละ 80  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านอาชีพ 
     2.5.2 เชิงคุณภาพ 

      โรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมายในโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
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    2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     2.6.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านอาชีพ 
     2.6.2  โรงเรียนมี 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
     2.6.3  ครูมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
และมีการเผยแพร่ออนไลน์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   2.6.4  โรงเรียนสามารถจัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.6.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเครือข่ายครูแนะแนวในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการพัฒนาผู้เรียนตามหลักการและกระบวนการแนะแนว 
   2.6.5  นักเรียนมีแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต 
 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

  2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  โรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 15,000.- บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ - - - - - 
2 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ - -  - - 
3 ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC - 9,000 5,000 -      17,000 
4 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน - 1,000 - - 

 

1,000 
รวมทั้งสิ้น - 10,000 5,000 - 15,000 

 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

 
 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 64) 

3. ดำเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 
   3.1  การวางแผนระบบงาน
แนะแนวในโรงเรียน 

 

 
1,000 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

 
1,000 

  3.2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้    ที่
ครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะ 
ความสามารถ     ตามบริบทของ
โรงเรียน 

- 10,000 

 

- - 10,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 64) 

  3.3 จัดการประกวด/แข่งขัน 
/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาด
นัดอาชีพสำหรับครูและนักเรียน
ดำเนินการ 

- 
 

- 

 

3,000 

 

- 

 

3,000 

 

   3.4  นิเทศ กำกับติดตาม 
การดำเนินงานในแต่ละเครือข่าย 

- 
 

10,000 

 

- 

 

- 

 

10,000 

   3.5 สรุปผลและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียน 

- - 
 

- 1,000 1,000 

รวม 1,000 10,000 3,000 1,000 15,000 
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โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
                                    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางอรอุมา  บวรศักดิ์       ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษ ที่ 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ 

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้ ประกอบด้วย  
ทักษะการคิด วิเคราะห์ ทักษะการเลือกสรรและประมวลข่าวสารที่มีอยู่ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่ได้
อย่างมีคุณภาพ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

 แนวทางการพัฒนา เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ  

การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

เผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน          
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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  ประเด็นการปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3   :   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย   :   ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

 

 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

   นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางดำเนินการ :  
   (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   (2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว โลกได้
เคลื่อนสู่ “สังคมความรู้”(knowledge-base society) ทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้ คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
ทักษะการเลือกสรรและประมวลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมายไม่ใช่ทักษะด้านการท่องจำอีกต่อไป แต่ในสภาพ
ปัจจุบันครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียน ไม่ได้ยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตาม
หลักสูตรการสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้สอนกระบวนการอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบกับ
นานาประเทศ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมี
คุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้ องกับ
ศตวรรษที่ 21 ขึ้น 
 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 
   2.2.2 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 

    2.2.3 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ  
ทางการศึกษา 
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  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 34 โรงเรียน บรรลุเปา้หมายในโครงการ 

  2.3.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
            2.3.2  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
แห่งศตวรรษท่ี 21 

2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

     (1) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
แห่งศตวรรษท่ี 21 
     (2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
       (1)  ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน  
       (2)  มีการเปลี่ยนบทบาทครู จาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” และ “ผู้อำนวยการเรียนรู้” 
       (3) นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

     (1) ครู ร้อยละ 80 มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
       (2) ครู ร้อยละ 80 มีการเปลี่ยนบทบาทครู จาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” และ  

“ผู้อำนวยการเรียนรู้” 
       (3) นักเรียน ร้อยละ 80  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
     2.5.2 เชิงคุณภาพ 

     โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมายในโครงการและตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   2.6.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      2.6.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ                
แห่งศตวรรษท่ี 21 
  2.6.3 ครูมีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
และมีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ  :  โรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 
 

 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 15,000.- บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ - - - - - 
2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - - - 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

3 ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 5,000 9,000 - - 14,000 

4  รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน - 1,000 - - 1,000 
รวมทั้งสิ้น 5,000 10,000 - - 15,000 

 

     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 64) 

3. ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC 

- - - - - 

3.1 เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สู่ระดับ
ห้องเรียน 

1,000 

 

- - - 1,000 

3.2 พัฒนาสื่อ นวตักรรม เทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้าน
ทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตาม
บริบทของโรงเรียน 

- 10,000 

 

- - 10,000 

 

3.3 จัดการประกวด/แข่งขัน/จดัค่าย /
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทกัษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูและ
นักเรียนดำเนินการ 
3.4 นิเทศ กำกับติดตาม 
การดำเนินงานในแต่ละเครือข่าย 

- - 3,000 

 

- 3,000 
 

3.5 สรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน 

- - - 1,000 1,000 

รวม 1,000 10,00 3,000 1,000 15,000 
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โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
                                 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางอรอุมา  บวรศักดิ์     ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน - 

ศตวรรษท่ี 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น  

ในศตวรรษท่ี 21 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตชีวิตประจำวันได้ 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
       (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ         
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี รวมทั้งนักเรียนในสังกัดมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  แนวทางการพัฒนา เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี 

ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  ประเด็นการปฏิรูป   :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3   : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย   :  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 

 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
                     แนวทางดำเนินการ  :   
   (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ 
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
โดย กำหนดให้ เป็ นโครงการสำคัญด้ านหลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้ นยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่ 
และรองรับการพัฒนาทรัพยากร บุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม โดยกำหนดจุดมุ่งหมายของกิจกรรมสะเต็ม 4 
ประการ คือ 1) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการ 
ทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง, 2.) เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการ 
หรือผลผลิตใหม่ , 3.) เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่  21 อาทิ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อ 4.) เพ่ือหล่อหลอม
คุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบ ความมีวินัย ซื่อสัตย์ อดทนเป็นต้น จากความเป็นมา
ดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความต้องการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ในเรื่องของสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลจริงตามจุดเน้น ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นจำนวนมาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงนำมาสานต่อ 
และเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลกรที่เกี่ยวข้องกับ"สะเต็มศึกษา" (STEM 
Education) เพ่ือเสริมพลังการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยแนวคิดและวิธีดำเนินการในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้"สะเต็มศึกษา" (STEM Education) เป็น 3 แนวทาง กล่าวคือ แนวทางที่ 1 การจัดกิจกรรมสอดแทรกไปตาม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในคาบเรียน แนวทางที่ 2 การเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) และ
แนวทางที่ 3 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมพัฒนา 
บุคลากร เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล ขึ้น 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ STEM 
Education 
  2.2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งแขนง 4 วิชา เพ่ือให้เกิดการคิด 
วิเคราะห์และการปฏิบัติจริงจากโครงงาน และในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียน 

   2.2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นฝึกปฏิบัติผ่านกระบวนการทาง - 
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์วิศวกรรมและเทคโนโลยีซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

  2.3.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการ 
ทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง 
           2.3.3  ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการและมีผลผลิตและนวัตกรรมใหม่ 

2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

       1) ครูผู้สอนมีทักษะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ STEM Education 
    2) ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการและมีผลผลิตและนวัตกรรมใหม่ 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1)  ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนตามธรรมชาติรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      2)  มีการเปลี่ยนบทบาทครู จาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” และ “ผู้อำนวยการเรียนรู้” 
      3) นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการและมีผลผลิตนวัตกรรมใหม่ 
   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

    1) ครู ร้อยละ 80 มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
      2) ครู ร้อยละ 80 มีการเปลี่ยนบทบาทครู จาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” และ  
“ผู้อำนวยการเรียนรู้” 
      3) นักเรียน ร้อยละ 80  มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     2.5.2 เชิงคุณภาพ 

     โรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมายในโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
    2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     2.6.1 ผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนสามารถร่วมกันแนวทางบริหารจัดการ
จัดกิจกรรม สะเต็มศึกษา (STEM Education) ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการ  
     2.6.2 ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปใช้สู่การปฏิบัติจริง ด้วยการ
จัดการเรียนการ สอนที่เน้นกระบวนการแบบ STEM Education เน้นการเรียนรู้ที่พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์การลง
มือปฏิบัติจริง และ กระบวนการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 
 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ  : โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  15,000.- บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 



 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

127 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ - - - - - 
2 จดัทำโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - - - 
3 ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 10,000 4,000 1,000 -   15,000 
4 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 10,000 4,000 1,000 - 15,000 

 
     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัตงิาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 64) 

3. ดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC 
   3.1  แนวทางการจัดการเรียนรู้ดว้ย 
Stem Education 
   3.2 พัฒนาสื่อ นวตักรรม เทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้าน
ทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถตาม
บริบทของโรงเรียน 
   3.3 จัดการประกวด/แข่งขัน 
/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่
นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้แบบ 
Stem Education สำหรับครูและ
นักเรยีนดำเนินการ 
   3.4  นิเทศ กำกับติดตาม 
การดำเนินงานในแต่ละเครือข่าย 
   3.5 สรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน 

 
    1,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 
 

10,000 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 
- 

 

 

3,000 

 

 

- 

- 

 

- 

 
- 

 

 

- 

 

 

- 

    1,000 

 

1,000 

 

10,000 

 

 
 

3,000 
 

 
 
 

- 
 

1,000 

รวม 1,000 10,000 3,000 1,000 15,000 

 



 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

128 

โครงการการแข่งขันทักษะรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564  
 

หน่วยงานรับผิดชอบ        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกัญญาณัฐ   ผาระสิทธิ์      ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก ์  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

                การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ 
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีเวทีแสดงความสามารถด้านทักษะด้านภาษาไทย  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
  เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
                                     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความสามารถด้านทักษะด้านภาษาไทย สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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      ประเด็นการปฏิรูป   :  การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3    :   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย    :   คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

       นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางดำเนินการ : พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิด 
ขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่า
ของภาษาไทย  โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย  โดยการเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษไทยให้เกิดประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 จะมีการจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2564  เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภาษาประจำชาติไทย และ 
ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมด้านภาษาไทย  และเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและนักเรียนในสังกัดที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
ให้แก่ครู/นักเรียน และสถานศึกษาต่อไป 
 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุง
ส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทย     
    2.2.2 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน 
    2.2.3 เพ่ือเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 
    2.2.4 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน และสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ  

   2.3  เป้าหมาย 
    ครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียน ในสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 จำนวน  250  คน 
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  2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

   นักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ รู้จักคิดวิเคราะห์และ
การแสวงหาความรู้ รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางในการดำเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

       (1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 1-3 ทุกคน 
    (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 
     (1) ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริม 
อนุรักษ์ภาษาไทย    

   (2) นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 100     

(3) นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน และมี - 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยเพ่ิมข้ึน และใช้ภาษาสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์อย่างสร้างสรรค์ 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                     2.6.1 ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุง ส่งเสริม 
อนุรักษ์ภาษาไทย 
                    2.6.2 ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน 
                    2.6.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้เผยแพร่ผลงานและกิจกรรม
ด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 
                    2.6.4 โรงเรียนในสังกัดประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ   :  โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต  2 

    2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  18,000.- บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 
(ระบุ) 

 

รวม 

1 กิจกรรมที ่1 ประชุมประธาน
เครือข่ายฯ เตรียมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
2561 ระดับศูนย์เครือข่ายฯ 

 
 
 

  
 
 

2 กิจกรรมที่ 2  การคัดเลือกผลงาน
ชนะเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

6,000 
 
 

2,000 
 
 

 
8,000 

 
 

3 กิจกรรมที่ 3  เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย 
ปี 2562 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 
26 - 29 กรกฎาคม 2564 

 
5,000 

 
 

  
5,000 

 
 

4 กิจกรรมที่ 4 ประกาศยกย่องชมเชย
และเชิดชูเกียรติ มอบโล่และเกียรติ
บัตร ให้กับครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมและ
นักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

       
 

5,000  
5,000     

 

5 กิจกรรมที่ 5  นิเทศ ติดตามฯ - - - - - 

6 กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ - - - - - 

รวมทั้งสิ้น  11,000 7,000  18,000 
 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
กิจกรรมที ่1 ประชุมประธาน
เครือข่ายฯ เตรยีมการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่อง
ในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561 
ระดับศูนย์เครือข่ายฯ 

- - - -  

กิจกรรมที่ 2  การคัดเลือกผลงาน
ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- - 8,000 8,000 

กิจกรรมที่ 3  เข้าร่วมการแข่งขนั
ทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย 
ปี 2562 ระดับประเทศ ระหว่างวันท่ี 
26 - 29 กรกฎาคม 2564 

- - - 5,000 5,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
กิจกรรมที่ 4  ประกาศยกย่องชมเชย
และเชิดชูเกียรติ มอบโล่และเกยีรติบัตร 
ให้กับครูผูฝ้ึกสอนกิจกรรมและนักเรียน 
ที่มีผลงานดเีด่น กลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

- - - 5,000 5,000 

กิจกรรมที่ 5  นิเทศ ติดตามฯ - - - - - 

กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 

- - - - - 

รวม - - 8,000 10,000 18,000 
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      1. นายเวชยันต์    ภูละคร      ตำแหน่ง    ศึกษานิเทศก์   
                 2. นางภัทราวดี    แก้วจันทร์   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก ์ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย ปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียในระบบการดำเนินงานของสถานศึกษา   

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกัน 
คุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และ
ปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้  

  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการ “พัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำ
ของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคม
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ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแล
คุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป  :   การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย   :   ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

         นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
                     แนวทางดำเนินการ  :  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ี
จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล      
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้ง
ภายใน และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป โดยมีการปรับปรุงและประกาศ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ ลงวันที ่ 6 สิงหาคม 2561 โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษา
นั้นสามารถจัด การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้าน
คุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาเป็นกลไกหนุนเสริมกลยุทธ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีเครือข่ายสถานศึกษาเป็น
ตัวขับเคลื่อน ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะมีกระบวนการดําเนินงานที่สัมพันธกัน 3 สวน คือ 1) การ
ประเมิน คุณภาพภายใน ซึ่งดำเนินการโดยสถานศึกษาเองหรือโดยหน่วยงานตนสังกัด 2) การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและนําผลการติดตามตรวจสอบมาใชปรับปรุงอย่างตอเนื่อง ซึ่งแสดงถึงการทำงานอย่างเป็นระบบ 
และยังเป็นการเตรียมตัวใหพรอมรับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงาน ตนสังกัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ตอปอีกด้วย 3) 
การพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให สูงขึ้นโดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และตองการพัฒนาสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็ง และเตรียมพร้อมรับการประเมิน
ภายนอก จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้น  

2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างนอย 1 ครั้งตอป  

ตามกฎกระทรวงวาด้วยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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   2.2.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดและนําผลการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมาใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  

   2.2.3 เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า  
   2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด 
    2.3.2 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
   2.3.3 สถานศึกษาในสังกัดพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
1) มีระบบนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
2) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง 
3) สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) สำนักงานเขตพ้ืนที่มีระบบนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
2) ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3) ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่มีระบบนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
2) สถานศึกษาร้อยละ 80 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ 
3) สถานศึกษาร้อยละ 80 มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่มีระบบการนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
  2.6.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ 
  2.6.3 ผู้ปกครอง ชุมชนพึงพอใจการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ      :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน   18,000.-   บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา (ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ 
204 คน ๆ  1 วัน ) 

3,600 12,400 - 2,000 
 

18,000 
 

2 นิเทศติตตาม ประเมินผลและรายงาน - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 3,600 12,400 - 2,000 18,000 
 
 

     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
(ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ จำนวน        
204 คน ๆ ระยะเวลา 1 วัน ) 

- 18,000 - - 18,000 

2. นิเทศติตตาม ประเมินผล 
และรายงาน 

- - - - - 

รวม - 18,000 - - 18,000 
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โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                 กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางจุฬาภรณ์  จันชารี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์   
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ให้มีคุณภาพการศึกษาและเกิดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียในระบบการดำเนินงานของ
สถานศึกษา  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง 
ด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีการจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21  

โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

  เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได ้อย่างมีประสิทธิผลตลอด ชีวิตดีขึ้น 
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  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาศักยภาพผู้เร ียน
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู ้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง
ที่ดี และพลโลก มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอด ชีวิตดีขึ้น 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 
 เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป      :  การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ การ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3    :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย   :  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ 
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 แนวทางดำเนินการ  :  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่ง คือ 
การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง เป็นการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พิจารณาปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้
ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็น
ทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม 
สนับสนุน การนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ และรวมถึงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่บุคลากรกลุ่มสถานศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงจัดทำแผนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลขึ้น ประกอบด้วย การบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” การวัด ประเมินและรายงานผลนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” การทบทวนหลัง
การปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)  
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   2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ตามสภาพบริบทของโรงเรียน 
       2.2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

       2.2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถวัด ประเมินและรายงานผลนโยบาย “ลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้”ได้อย่างเป็นระบบ 

  2.2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action  Review : 
AAR) เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม 

  2.2.5 เพ่ือคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเจตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน                   

102 โรง มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทาง Active learning 
   2.3.2 ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active learning ได้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

(1) ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทาง Active learning 
(2)  โรงเรียนสามารถวัด ประเมินและรายงานผลนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได ้

อย่างเป็นระบบ 
(3)  โรงเรียนและครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือเป็น

แบบอย่างและเผยแพร่ได้  
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

(1) ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกระดับชั้น 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษาทุกแห่งมีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   (1) สถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้ 
อย่างเหมาะสม ตามสภาพบริบทของโรงเรียน 

(2) สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
        (3) สถานศึกษาทุกแห่งสามารถวัด ประเมินและรายงานผลนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้” ได้อย่างเป็นระบบ 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม  

ตามสภาพบริบทของโรงเรียน 
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  2.6.2 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  2.6.3 สถานศึกษาสามารถวัด ประเมินและรายงานผลนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ได้อย่าง
เป็นระบบ 
  2.6.4 สถานศึกษาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เป็นเครื่องมือ 
ในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม 
  2.6.5 สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ   :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 20,000.-   บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการ เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

- - - - 
 

- 

2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนนิการนิเทศ 
สร้างเครื่องมือนิเทศ - - - - 

 

- 

3 ดำเนินการนิเทศ - - - - - 

4 จัดนิทรรศการประกวด Best Practice - 20,000 - - 20,000 

5 ประชุมคณะกรรมการ สรุป ประเมินผล การ
ดำเนินงาน 

- - - - - 

รวมท้ังสิ้น - 20,000 - - 20,000 
 

     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. ประชุมคณะกรรมการ  
เสนอขออนุมัติโครงการ 

- - - - - 

2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ดำเนินการนเิทศ สรา้งเครื่องมือนิเทศ 

- - - - - 

3. ดำเนินการนิเทศ - - - - - 

4. จัดนิทรรศการประกวด Best 
Practice 

- 20,000 - - 20,000 

5. ประชุมคณะกรรมการ สรุป 
ประเมินผลการดำเนินงาน 

- - - - - 

รวม - 20,000 - - 20,000 
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โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                   กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวนิตยา ตาตินิจ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร - 

ทางการศึกษาในสังกัดที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยดำเนินการทางวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สถิติการกระทำผิดวินัยลดน้อยลง ส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่ 
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส่งเสริม สนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพ 
และสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจมีเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์
และวินัยข้าราชการครู วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคดีปกครอง ความรับผิดทางละเมิด 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 
  แนวทางการพัฒนา การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 

  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย 
และสามารถดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป   :  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา  -        
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
      ประเด็นการปฏิรูป   :  การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
                       เป้าหมาย  :  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญต่อประเด็นการแก้ปัญหาการทุจริต คือ การป้องกันและ
มาตรการดำเนินการเพื ่อป้องกันการทุจริตจากการวิ ่งเต้นโยกย้าย การใช้ดุลยพินิจการลงโทษ และการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ขณะนี้ มีเรื่องและคดีต่างๆ ที่คั่งค้างอยู่เป็นจำนวนมาก บางเรื่องใช้เวลานาน 6 ปี ผลการ
สอบสวน ก็ยังไม่  แล้วเสร็จ จึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและ
คณะกรรมการอุทธรณ์ หากเป็นคนเดียวกัน จะทำให้เกิดการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษยืดเยื้อ และใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการนานมาก โดยเฉพาะหลักฐาน การอุทธรณ์ ซึ่งต่อไปผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ
ด้วย ทั้งนี้ การวางแผนนโยบายและ การกำหนดวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นไปที่ "ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงผลิต และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ"  
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2547 ได้กระจายอำนาจ
ให้ผู ้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา และ
กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 
ดังนั้นผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการในการ
ดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ ประกอบกับปัจจุบันได้มีระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ ยวข้องออกมา
ประกาศใช้ที่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรรู้ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรจะมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของวินัย เพ่ือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติและควบคุมตนเองมิให้กระทำผิดวินัย จึงจำเป็นและ
สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับวินัยขึ้น 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง - 

ในปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจมีเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คดีปกครอง ความรับผิดทางละเมิด  

2.2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน 
ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ  ในการ
ปฏิบัติงานสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย 

2.2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
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ในปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ รวดเร็ว โปร่งใส รวดเร็วและเป็นธรรม 
 

  2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงปริมาณ 
   (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีคู่มือหรือเอกสาร
เกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู 
   (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน 
210 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 20 คน รวมทั้งหมด 430 คน  

2.3.2 เชิงคุณภาพ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
คดีปกครอง ความรับผิดทางละเมิด และสถิติเรื่องร้องเรียนลดน้อยลง 

 

  2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์และ 

วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้     
ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดใีนสถานศึกษา และสังคมต่อไป 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

- สถิตกิารกระทำผิดวินัยข้าราชการและเรื่องร้องเรียนลดลงเมื่อเทียบการปีที่ผ่านมา 
     2.5.2  เชิงคุณภาพ 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย 
ดำเนินการทางวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสถิติการกระทำผิดวินัยลดน้อยลง 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทาง

วินัย สามารถดำเนินการทางวินัยได้เองอย่างมีประสิทธิภาพและสถิติการกระทำผิดวินัยลดน้อยลง 
 

           2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ   :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 100,000.- บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

  อบรมนาเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และ
วินัยข้าราชการครู 

 
 

  
 

 

 1. ค่าอาหารกลางวัน 
(430 คน x 30 x 1 มื้อ)   

40,000 
 

 
 40,000 

 
 2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ/วัน  

(430 คน x 30 x 1 มื้อ)   
10,000 

 
 

 10,000 
 

 3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน 
4. ค่าพาหนะวิทยากร 

10,000 
 

 
5,000 

 
 10,000 

5,000 
 5. ค่าเบี้ยเลีย้งเจ้าหน้าที ่จำนวน 25 คน 

6. ค่าท่ีพักวิทยากร   
10,000 
2,400 

 
 10,000 

2,400 
 7. ค่าเอกสาร/คู่มือในการอบรม  

จำนวน 450 ชุด 
  

16,600 
 

 16,600 
 

 8. ค่าห้องประชุม  6,000   6,000 
 รวม 10,000 6,000 16,600 - 100,000 

 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. แต่งตั้งคณะทำงาน *** - - - - 

2. กำหนดหลักสูตร เสนองาน
พัฒนาบุคลากรและตามลำดับขั้น
การบังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติ 

*** - - - - 

3. ประชุมและวางแนวทางของ
คณะทำงานพร้อมติดต่อสถานที่       
และวิทยากร  

- *** - - - 

4. จัดทำเอกสารการประชุม - - 16,600 - 16,600 

5. จัดประชุมอบรมตามโครงการ - - - 83,400 83,400 

6. สรุปและประเมินผลการประชุม
อบรม 

- - - *** - 

รวม - - 16,600 83,400 100,000 

 
 
 
 



 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

145 

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  
(การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563) 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
                                กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นายนพดล  เสนาอาจ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

                    2. นางสาววภิาวดี  รัตนพลแสน  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1   ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1)  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม - 

และพัฒนาประเทศ 
(3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพ่ิม 

ศักยภาพการกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและ
นันทนาการ ในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของประเทศชาติ 
 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต        

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
       เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  

ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                                    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  โครงการดังกล่าวเป็นการกำหนด 
แนวทาง การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ เพ่ือเด็กเยาวชนคนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มี
น้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา     
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บท  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                                       แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 
21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์          
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

   เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21  
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น       
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส่งเสริมให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน 
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รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจนออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตาม
ความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุข
ภาวะที่ดีและพัฒนาให้มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่ว
ประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมการพัฒนา การออกกำลังกาย การกีฬาขั้นพื้นฐาน หรือการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจในชุมชนท้องถิ่น 

 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ - 
 เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป :  การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
            - เป้าหมาย  :   ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ 
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 

1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
       นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 

2.1 หลักการและเหตุผล 
นโยบายของนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาเนื่องจาก 

สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาของสังคมโลก และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีส่งผลให้การดำเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น การต่อสู้ดิ้นรนแข่งขัน
ทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมโดยมี
แนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากประชาชนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองอาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามได้ จากสภาพดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง
ศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 
ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู้ คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การ
ออกกำลังกายและการเล่นกีฬา จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับลักษณะของ
สังคมในปัจจุบันนี้ กระทรวง ศึกษาธิการจึงได้นำนโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  โดยมอบให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขับเคลื่อนงานด้านการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาตามนโยบายของ
รัฐบาลเรื่องการส่งเสริม การเรียนการสอนกีฬา นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมการเล่นกีฬาสำหรับ
ประชาชนทั่วไป โดยเปิดพื้นที่ของสถานศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามาใช้สนามกีฬาของโรงเรียน ซึ่งขณะนี้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้สำรวจสถานศึกษาทุกสังกัดใน ศธ. พบว่ามีสถานศึกษามากกว่าหมื่นแห่งทั่วประเทศ ที่
พร้อม ให้ประชาชนเข้าใช้บริการในส่วนของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  จะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน
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เพื่อเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาใช้สนามกีฬาและโรงยิมฯในโรงเรียนได้ซึ่งนอกจากสนับสนุนสถานที่แล้ว สพฐ.            
จะสนับสนุนอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาให้ประชาชนด้วยขณะเดียวกันจะมีโครงการรับโค้ช  จิตอาสา หรือ ผู้นำกีฬา 
ของชุมชนโดยเชิญชวนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นโค้ชจิตอาสาสอนประชาชนในช่วงที่มาเล่นกีฬา 
ในสถานศึกษาซึ่งขณะนี้มีบุคคลที่มีความพร้อมสมัครเข้ามาเป็นโค้ชจิตอาสามากกว่า 7 หมื่นคนแล้ว 

นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่ง คือ 
การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลงเป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้
น้อยลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้
ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาระหว่าง
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อทำให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา 
พยาบาลลดปัญหาสังคม แก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุขโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการ
ออกกำลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งสถานศึกษาจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกันการทำงานเป็นทีมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและ
ความชอบของตนเอง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตามนโยบาย
ดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนนำร่องตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาการมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีมกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นหาศักยภาพและ
ความชอบในกิจกรรมกีฬาและเพื่อสู่ความเป็นเลิศในกีฬาประเภทนั้น ๆ การส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา นั้น นับว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเล่นกีฬาและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์และสังคมสร้างให้บุคคลเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการร่วมกันประกอบกิจกรรมในการไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข
ต่าง ๆ อีกด้วยอีกทั้งส่งผลดีโดยตรงแก่นักเรียน ทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง ก่อให้เกิดประโยชน์
ทางด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือสนองตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความพร้อมในการเล่นกีฬาได้มีโอกาสเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง         

ตามหลักมาตรฐาน 
2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาในแต่ละประเภท 
2.2.4 เพ่ือให้นักเรียนเพ่ิมพูนทักษะด้านกีฬา มีน้ำใจต่อกันมีการทำงานเป็นทีม 
2.2.5 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2.2.6 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติของนักเรียนไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรม 

กีฬาเป็นสื่อ 
2.2.7 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง 
2.2.8 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข 
2.2.9 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการเล่นกีฬา 

 

2.3 เป้าหมาย 
- นักเรียนและคณะครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

จำนวน 102 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 16,000  คน  
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    2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   (1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน การแข่งขันกีฬา
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
   (2) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 102 โรงเรียน ร่วมแข่งขัน 
   (3) นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬา พัฒนาจากระดับโรงเรียนสู่ระดับที่สูงขึ้น 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
    (1) นักเรียน มีการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

  (2) ส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย   
มีน้ำใจของการเป็นนักกีฬา 
   (3) สามารถพัฒนานักกีฬา ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่อไปในระดับที่สูงขึ้น 
 

2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

    จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนและคณะครู 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2   

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
- จากผลการประเมินกิจกรรม นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสมาน - 

สามัคคีในหมู่คณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากจำนวนผู้ส่งแบบสอบถามทั้งหมด 
 

    2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนด้านกีฬา นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐาน 
  2.6.2 นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
  2.6.3 นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาตามความถนัดและความสนใจ 
  2.6.4 นักเรียนเกิดความสมานสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน มีการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
  2.6.5 นักเรียน ได้เรียนรู้ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
  2.6.6 ผู้ปกครองประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในกิจกรรมการเล่นกีฬาและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 
-เห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา 
 

 2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ธันวาคม  2563 – มกราคม 2564 
 

 2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 
 

 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  510,000.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

   2.9.1 งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
จำนวน  110,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่น ๆ รวม 

1 
 
 

ประชุมเพ่ือเตรียมการดำเนิน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน  

- 3,000 - - 3,000 

2 ประชุมคณะทำงาน - 5,000 - - 5,000 
3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน 

ประจำปีการศึกษา 2563  
- 102,000 - - 102,000 

 รวมทั้งสิ้น - 110,000 - - 110,000 
 

   2.9.2 งบประมาณสนับสนนุจากองค์การบริหารสว่นจังหวัดหนองคาย  
จำนวน  400,000.- บาท  (สี่แสนบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 
 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2563 

- 
 

280,000 
 

- 
 

- 
 

280,000 
 

2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
กีฬา 

120,000 - - - 120,000 

 รวมทั้งสิ้น 120,000 280,000 - - 400,000 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. ประชุมเพ่ือเตรียมการดำเนิน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน 

3,000 
 

- - - 3,000 
 

2. ประชุมคณะทำงาน 5,000 - - - 5,000 

3. กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา - 382,000 - - 382,000 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา 

- 120,000 - - 120,000 

รวม 8,000 502,000 - - 510,000 
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
                                กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นายนพดล  เสนาอาจ          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   2. นางสาววภิาวดี  รัตนพลแสน ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1   ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1)  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีเป้าหมาย  

การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ
สังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง  

 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้         

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                             เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี 

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

        การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  โครงการดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทาง   
การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ด้าน นำความรู้ 
ประสบการณ์นำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการได้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ -
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี

ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
       การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการฯ ดังกล่าวเป็น 

การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และทัศนะคติที่ดีในการดำเนินงาน สร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
      ประเด็นการปฏิรูป   :  การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       - เป้าหมาย  :  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน   
 

1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
                           แนวทางดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพ 
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 

2.1 หลักการและเหตุผล 
การพัฒนายุคใหม่ต้องเป็นการพัฒนามนุษย์ วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา คือ การเปิดโอกาสให้แต่

ละคนใช้ศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ “มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”ไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่ถูก
ใช้เพื่อผลประโยชน์ของการพัฒนา การพัฒนาที่ผ่านมาล้มเหลวเพราะไม่มีการคำนึงถึงการสูญเสียของชีวิตจิตใจ 
ของมนุษย์ ปัญหาสังคมมีมากขึ้น การพัฒนาวัตถุมากขึ้น แต่ความเป็นมนุษย์สูญหายไป “คน” เป็นทั้งเป้าหมาย
สุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาและเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการจึงต้องพัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถ ให้คน
พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่
ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมท่ีสงบสันติ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความมุ่งหมายให้ข้าราชการอันเป็นกล
ไกลสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลเพื่อส่งผลให้
เกิดการพัฒนาองค์รวมของประเทศชาติจึงเห็นว่าบุคลากรเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนา  

ดังนั้นการศึกษาดูงานจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผลการปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมายของงานได้เป็นอย่างดี
ผลการดำเนินงานก็จะมีประสิทธิผลเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองคาย เขต 2 ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างหน่วยงาน 
2.2.2 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
2.2.3 เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
2.2.4 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้างในสังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.2.5 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้แก่ ผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่สามารถนำแผนพัฒนาการศึกษาไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการและการประยุกต์และ
เผยแพร่ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน นักเรียนได้อย่าง
ยั่งยืน 
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2.3 เป้าหมาย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา - 

หนองคาย เขต 2 จำนวน 67 คน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี สมานฉันท์ทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานและการปรับเปลี่ยน กระบวน
ทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน นักเรียนได้ย่างยั่งยืน 
 

2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   (1) โครงการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2564   

(2) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 67 คน ร่วมโครงการ 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
    (1) บุคลการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับความรู้และ
ประสบการณ ์สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (2) ส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 

2.5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   

หนองคาย เขต 2 จำนวน 67 คน ประกอบด้วย 
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
- บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองคาย เขต 2  
2.5.2 เชิงคุณภาพ 

(1) บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2        
มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่กว้างไกล 

(2) บุคลากรทุกคน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี สมานฉันท์  
ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานและการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน นักเรียนได้อย่างยั่งยืน 
 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 บุคลากรทุกคน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี สมานฉันท์
ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน และการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน นักเรียนได้ย่างยั่งยืน 
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  2.6.2 บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและได้เพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ 
  2.6.3 บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  2.6.4 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคุณภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลมีแนวคิด
ใหม่ๆ        ในการให้บริการ สร้างความรักความสามัคคีแก่บุคลากรในองค์กร 
 

 2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 
 

 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
                           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1 
 

 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินงานการศึกษาดูงาน 

- 10,000 - - 10,000 

2 กิจกรรมในการศึกษาดูงาน  - 80,000 - - 80,000 
3 ประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงาน

การศึกษาดูงาน 
- 10,000 - - 10,000 

 รวมทั้งสิ้น - 100,000 - - 100,000 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการดำเนินงานการศึกษาดูงาน 

- 10,000 - - 10,000 

2. กิจกรรมในการศึกษาดูงาน - 80,000 - - 80,000 

3. ประชุมเพื่อสรุปการดำเนนิงาน
การศึกษา ดูงาน 

- 10,000 - - 10,000 

รวม - 100,000 - - 100,000 
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โครงการการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

หน่วยงานรับผิดชอบ         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นางสุจิณล์ฎา  คุยลำเจียม       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

                   2. นางอิสรีย์  ปิติฤทธิ์              ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงเป้าหมายของ          
กลยุทธ์จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มีผลการปฏิบัติที ่เป็นเลิศตามตัวชี ้วัด                
ตามมาตรฐานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
                                   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 มีผลการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธ์จุดเน้น และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และผลการประเมินตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
   แนวทางการพัฒนา  กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

  เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ บุคลากรในสังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นำความรู้ที ่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 
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 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป   :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  :   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
       - เป้าหมาย   :   ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 นโยบายที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
         แนวทางดำเนินการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ

เพื่อให้การจัดการศึกษาในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเสนอ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังต้องเตรียมการ
รับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการจากคณะกรรมการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา  ขั้นพื้นฐาน ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการดำเนินงานตามกล
ยุทธ์ จุดเน้น การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
      1. แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      2. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                     3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้บริการ
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก และเป็น
หน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อนเชื่อมโยง
นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา บุคลากรถือเป็นกลไก  สำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
บุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมพัฒนา
การศึกษา ตลอดจนการสะท้อนปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ดำเนินไปตามนโยบายและความสำเร็จที่คาดหวังไว้  
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   2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพื ่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานและดำเนินงานให้ตรงตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

2.2.2 เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานได้ตรงเป้าหมายของกลยุทธ์ จุดเน้น ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มีผลการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ ตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานในการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  2.2.3 เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานได้ตรงเป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  2.2.4 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงาน  
ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม เกิด - 
ความร่วมมือร่วมใจ มีความรักในองค์กร   

2.2.5 เพ่ือรับการตรวจติดตามและการประเมินผลการดำเนินการรายงานในระบบอิเล็คทรอนิคส์  
และแบบ site visit จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองคาย เขต 2 ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความรักในองค์กร ส่งเสริมหน่วยงาน            
สู่ความเป็นเลิศ 

   2.3.2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการบริการ - 
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล   
 

   2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

(1) ผลการประเมินประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2) ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีข้อมูลในการพัฒนา 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา และตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความเหมาะสมตามบริบทของหน่วยงาน และสามารถนำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาใช้งานในการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาทุกแห่ง 
ดำเนินงานได้ตรงเป้าหมายของกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

   (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามประเด็นการประเมินต่าง ๆ สามารถรายงานข้อมูลผ่านระบบการรายงานได้ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดอย่างสมบูรณ์ 
   (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มีข้อมูลเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงานได้ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 

การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดและประเด็นการพิจารณามีความครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ผลการประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลยุทธ์ จุดเน้นและการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และผลการประเมินตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  2.6.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีข้อมูลในการบริหารจัดการ
และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

      2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ   :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  20,000.- บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 การติดตามและประเมินผลการบรหิารและการ
จัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 4 ครั้ง/ปี 

     

 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จำนวน 70 คน/เดือน คนละ 30 บาท จำนวน 4 
ครั้ง) เป็นเงิน 

- 
 
 

8,400 
 

 

- 
 
 

- 
 
 

8,400 
 
 

 1.2 ค่าพิธีการ - 1,600 - - 1,600 
2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (KRS) 
     

 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จำนวน 70 คน/เดือน คนละ 30 บาท จำนวน 4 
ครั้ง)  

- 
 
 

8,400 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

8,400 
 
 

 2.2 ค่าพิธีการ - 1,600 - - 1,600 
รวมท้ังสิ้น - 20,000 - - 20,000 
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2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. การติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการของสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา        4 
คร้ัง/ป ี

     

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม              
(จำนวน 70 คน/เดือน คนละ 30 
บาท จำนวน 4 คร้ัง)  

- 4,200 2,100 

 

2,100 

 

8,400 
 

1.2 ค่าพิธีการ - 800 - 800 1,600 
2. การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ         
ในการปฏิบัติราชการ (KRS) 

     

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(จำนวน 70 คน/เดือน คนละ              
30 บาท จำนวน 4 คร้ัง)  

- 
 

4,200 
 

2,100 
 

2,100 
 

8,400 
 

2.2 ค่าพิธีการ - 800 - 800 1,600 

รวม - 10,000 4,200 5,800 20,000 
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โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                  กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุจิณล์ฏา  คุยลำเจียม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
                  2. นางสาวกรรณิกา นะธิศรี     ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ 
                  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม   
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน 
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 2 สามารถบูรณาการการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธภิาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้ใช้บริการ 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา ปรับวิธีการทำงาน 

  เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน 

เครือข่ายในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สร้างการรับรู้ที่ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน 

  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป   :   การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6    :   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย   :  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
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  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
        นโยบายที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
         แนวทางดำเนินการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1  หลักการและเหตุผล                     

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินงาน 
เกี่ยวกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน ซึ่งการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่ดี และเพื่อเป็นการ
นำเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ทั ้งส่วนของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริม
ภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้และความเข้าใจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน           

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการบริการ - 
และการบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและอื่น ๆ  
ซึ่งมโีรงเรียนในสังกัด จำนวน 102 โรงเรียน โรงเรียนสาขา จำนวน 4 โรงเรียน และ 10 กลุ่มงานภายในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา งานประชาสัมพันธ์จึงมีความจำเป็นที่จะได้รับการพัฒนาข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ ให้มี
ความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน และยังสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ที่
นำมาใช้ประโยชน์และในการพัฒนางานทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ และการบริหารจัดการของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนาและสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก   

  2.2.2 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ และ
เผยแพร่ต่อสาธารชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน 
  2.2.3 เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 

2.2.4  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของแต่ละเครือข่ายมีทักษะ เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน                   
ที่หลากหลาย สามารถนำมาพัฒนางานในหน้าที่ให้มีความเชื่อมโยงได้หลายรูปแบบทุกสถานการณ์ 

  2.3  เป้าหมาย 
2.3.1  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน             
2.3.2  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำกลุ่มงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  

ทุกกลุ่มงาน 
  2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 มีการสร้างเครือข่าย -

ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
(2) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แต่ละโรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 
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2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 งานประชาสัมพันธ์ทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนที่มีความ - 

ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน และผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลไดอ้ย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

   การเผยแพร่ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2  มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดการขาดแคลนบุคลากรของหน่วยงาน 

    2.5.2  เชิงคุณภาพ        
  การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ 

ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน มีความถูกต้อง และทันสมัย ทันต่อเหตุการณ ์
. 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1 หน่วยงานมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ .            
  2.6.2 หน่วยงานมีข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เผยแพร่ต่อสาธารชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
ที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบัน       
  2.6.3 การประชาสัมพันธ์และการจัดส่งข้อมูลข่าวสาร มีความถูกต้อง รวดเร็ว  
  2.6.4 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของแต่ละเครือข่ายมีทักษะ เทคนิควิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
สามารถนำมาพัฒนางานในหน้าที่ให้มีความเชื่อมโยงได้หลายรูปแบบทุกสถานการณ์ 

 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ    :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  11,000.-  บาท * ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 
 

จัดประชุมเจ้าหน้าที่เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก   
จำนวน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 150 คน  
* ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จำนวน 150 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 30 บาท  
2 ครั้ง = 150 คน * 60 บาท เป็นเงิน  
9,000 บาท  

- 9,000 - - 

 
 
 

9,000 
 
 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าพิธีการ 
ในการประชุม 

- 
 
 

- 
 
 

2,000 
 
 

- 
 
 

2,000 

รวมท้ังสิ้น - 9,000 2,000 - 11,000 
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     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
จัดประชุมเจ้าหน้าที่เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก 

- 

 

- 11,000 - 11,000 

รวม - - 11,000 - 11,000 
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โครงการพัฒนาปรับปรุงดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุจิณล์ฎา  คุยลำเจียม  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

                   2. นางสาวพัชรียา  พลเยี่ยม   ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ 
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา – 
หนองคาย เขต 2 มีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการผู้ที ่มาติดต่อราชการ พร้อมเป็น
แบบอย่างด้านการบริหารจัดการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัด 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
                                 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
หนองคาย เขต 2 มีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การ
บริหารจัดการที่ดตีามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ     

ให้บริการประชาชน 
  เป้าหมายของแผนย่อย งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมเป็นสำนักงานที่มีความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม ปราศจากขยะและมลพิษ มีสภาพแวดล้อม ที่สมบูรณ์เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ
ราชการ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่  5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป   :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  :   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย   :   ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

        นโยบายที่ 1  ด้านความปลอดภัย 
         แนวทางดำเนินการ : พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้บริการ  

แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาสำนักงานน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสวยงาม ร่มรื่น มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้สวยงามอยู่ตลอดเวลาในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดประชุม มีความจำเป็นต้องจัดประชุมเพ่ือแจ้งข้อราชการและปรึกษา 
หารือ และจัดกิจกรรมที่เกี ่ยวกับการจัดการศึกษาเพื ่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของรัฐบาล และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและดำเนินการจัด
การศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยใช้อาคารห้องประชุม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 เป็นสถานที่สำหรับการประชุม โดยที่ระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมได้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  
ระบบบางส่วนจึงมีการเสื่อมสภาพซึ่งเป็นสาเหตุให้ระบบเกิดความขัดข้องในระหว่างประชุมในบางครั้ง ดังนั้น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ใหม่ 
เพื่อให้ได้ระบบโสตทัศนูปกรณ์ มีเสถียรภาพอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  สามารถรองรับและสนับสนุนการ
ประชุม ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงระบบรักษา ความปลอดภัย เพื่อเพิ่มมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่บุคคล อาคารห้องประชุม ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารในอาคารให้พ้นจากการโจรกรรม การก่อ
วินาศกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้ดำเนินจัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุง
ดูแลอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนี้ขึ้น 
 

   2.4 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีสภาพสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ มีความ - 

ปลอดภัย เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การจัดการบริหารที่ดี    
   2.2.2 เพ่ือบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.3  เป้าหมาย   
2.3.1 การซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ท่ีชำรุด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ 

สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และน่าอยู่  
2.3.2 การซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดประชุมและการปฏิบัติงานของ - 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
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2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีสภาพภูมิทัศน์ และ 
สภาพแวดล้อมเป็นสำนักงานทีม่ีความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม   

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีห้องประชุมที่มรีะบบ - 
โสตทัศนูปกรณท์ี่มีเสถียรภาพอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถรองรับและสนับสนุนการดำเนินและการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ ในการดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา                    
ที่มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ 

(1) สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์  
ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เป็นสำนักงานสีเขียวน่าอยู่ มีภาพลักษณ์ที่ดี 

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีห้องประชุมทีร่องรับ  
การประชุมและจัดกิจกรรมที่มีอุปกรณ์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ทีม่ีสภาพพร้อมใช้งานทุกห้อง 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 

(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีสภาพภูมิทัศน์ และ - 
สภาพแวดล้อมเป็นสำนักงานทีม่ีความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปราศจากขยะและมลพิษ มีสภาพแวดล้อม 
ที่สมบูรณ์เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีห้องประชุมที่รองรับ 
การประชุม และจัดกิจกรรมในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีอุปกรณ์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย 
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการ 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีความร่มรื่น ร่มเย็น สะอาด  
ปลอดภัย สวยงาม เป็นระเบียบ น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

  2.6.2 หน่วยงานได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ิมภาพลักษณ์ใหม่ในด้านการให้บริการ และ             
การบริการ   

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ      :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน)    จำนวน 69,000.- บาท   (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงดูแลครุภัณฑ์ที่
เก่ียวข้องกับการจัดประชุมและปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา  

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

39,000 
 
 

 
 

- 
 
 
 

 

39,000 
 
 

2 กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงดูแลครุภัณฑ์
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และการเฝ้า
ระวังความปลอดภัย 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

30,000 
 
 

 

- 
 
 
 

30,000 
 
 

3 กิจกรรมการปรับสภาพภูมิทัศนแ์ละ
สภาพแวดล้อมเปน็สำนักงานทีม่ีความ 
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  ปราศจากขยะและ
มลพิษ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

- 
 
 

รวมทั้งสิ้น - - 69,000 - 69,000 
 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. กิจกรรมการซ่อมแซมบำรุงดูแล
ครุภณัฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจดัประชุมและ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศกึษา 

 

- 

 

20,000 

 

19,000 

 

- 

 

39,000 

2. กิจกรรมการซ ่อมแซมบำร ุงด ูแล
ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
และการเฝ้าระวังความปลอดภัย 

- - 30,000 - 30,000 

3. กิจกรรม การปรบัสภาพภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมเป็นสำนักงานท่ีมีความ 
สะอาด รม่รื่น สวยงาม ปราศจากขยะ
และมลพิษ 

- - - - - 

รวม - 20,000 49,000 - 69,000 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุภาครัฐ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวนิภาพร  พลสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนา
ระบบการคลังการปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
เร่งด่วน การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ 
ภาครัฐ และการจัดการรายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เป็นไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
     แนวทางการพัฒนา กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตาม  

ยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
     เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการดังกล่าวเป็นการรักษา 

วินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลัง ดำเนินกรอบนโยบายการเงินและ
การคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น และงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำเนินงานเป็นรายไตรมาสได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ -
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
       - เป้าหมาย  :  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

           นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางดำเนินการ :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    งบประมาณเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา - 

และสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ภาครัฐ และยังเป็นเครื่องมือใน
การบริหาร งาน/โครงการ  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การบังคับใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ส่งผลให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุใน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อกำหนดอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  
เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้อง
คำนึงถึงการใช้งานเป็นสำคัญ เกิดความคุ้มค่า ในการใช้จ่ายเงิน  มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุ ของสำนักงาน - 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  และสถานศึกษาในสังกัด ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง                  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จึงได้จัดทำโครงการนี้ 

2.2  วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุ  

ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.2 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุ  
ของสถานศึกษาในสังกัด มีกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  2.2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค  
ตลอดจนหาแนวทาง แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  2.2.4 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดรวดเร็วเป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาราชการแทน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 102 คน   
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   2.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 102 คน   

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพ้ืนที ่- 

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วน เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
     (1)  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียนในสังกัด- 

มีความรู้ความเข้าใจ และกรอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    (2) การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
และสถานศึกษาในสังกัดมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 
 

  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

     (1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
          (2) ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สามารถดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างได้รวดเร็ว ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ   

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
      (1) สถานศึกษามีวัสดุและทรัพยากรในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ทันตามความต้องการ        
ใช้งาน 
     (2) สถานศึกษาทุกแห่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
  

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     2.6.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารงบประมาณ  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการ -
บริหารพัสดุของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง     
     2.6.2 การบริหารงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด มีกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ    :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 100,000.-  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการ
บริหารงบประมาณ การเงิน และพัสดุ
ภาครัฐ 

21,600 48,900 9,500 - 80,000 

2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 - - - 20,000 

รวมท้ังสิ้น 41,600 48,900 9,500 - 100,000 
งบประมาณตามโครงการขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพดา้น
การบริหารงบประมาณ การเงิน 
และพัสดุภาครัฐ 

- 50,000 30,000 - 80,000 

2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

รวม 5,000 55,000 35,000 5,000 100,000 
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โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัลทางการศึกษา 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                               กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

   (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการ
นำเทคโนโลย ีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ 
มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อ
ราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมา 
ประยุกต์ใช้ 
                                การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบาย
และการให้บริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา 

ประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารการ 

ตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศรวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการดำเนินชีวิต โดยเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

174 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
   เรื่องและประเด็นการปฏิรปูที่ 7  :  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโ้ดยการพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 7.1 : การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล
แหงชาติ (Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP)) 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ 7.2  : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
  ประเด็นการปฏิรูปที่ 7.3  : การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้าน
ความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media 
literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่
สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย  :  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
     เป้าหมาย  : ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

           นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
                     แนวทางดำเนินการ  :   พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา มีพันธกิจคือการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ
และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 เป้าหมายให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณา
การ มีการกำกับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา กำหนดตัวชี้วัดให้สถานศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ, สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด, สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology), สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
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(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา, สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล - 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษา เพ่ือสนองนโยบายและขับเคลื่อนงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 

2.2  วัตถุประสงค์ 
2.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถ  

ใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital - 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร 

2.2.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่ 
การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

   2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาราชการแทน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา - 

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 102 คน   
   2.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และ - 

เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 
102 คน  

   2.3.3 ผู้บริหารศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม  
ศึกษาหนองคาย เขต 2 จำนวน 70 คน มีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล   
ทางการศึกษา  

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
     (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital  

Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร  
   

 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

      ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา      
    2.5.2  เชิงคุณภาพ 
      (1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร    

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้

ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.6.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร 
     2.6.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ    :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 100,000.- บาท  

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 การพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศ ทาง
การศึกษา (Big Data) 

15,000 30,000 5,000 - 50,000 

2 การพัฒนาระบบ Cloud Computing สำหรับ
เว็บไซต์ สพท., รร. และ ระบบสนบัสนุนการ
บริหารจดัการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(Smart Area) 

- 30,000 - - 30,000 

3 การพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นบริหาร 

- 20,000 - - 20,000 

รวมท้ังสิ้น 15,000 80,000 5,000 - 100,000 
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

     

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 64) 

1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา (Big Data) 

- 25,000 25,000 - 50,000 

2. การพัฒนาระบบ Cloud Computing 
สำหรับเว็บไซต์ สพท., รร. และ ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (Smart Area) 

- - 30,000 - 30,000 

3. การพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทลั 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหาร 

- 10,000 10,000 - 20,000 

รวม - 35,000 65,000 - 100,000 
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โครงการขับเคลื่อนการดำเนนิการตามนโยบาย ตัวช้ีวัด จุดเน้น สู่เป้าหมายความสำเร็จ 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางพัฒน์นรี  ผาทอง       ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

(1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น - 
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สามารถดำเนินการตามนโยบาย ตัวชี้วัด  
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

   เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ สามารถดำเนินการตามนโยบาย ตัวชี้วัด  

จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  แนวทางการพัฒนา  กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  เป้าหมายของแผนย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย - 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ 
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ -
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป    :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6     :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   เป้าหมาย  : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
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  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

         นโยบายที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
         แนวทางดำเนินการ :  

(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และรับผิดชอบ   
ในการจัดการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด  ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้อง
ภารกิจหลักที ่ต ้องสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  และกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน รวมทั้งภารกิจเร่งด่วนอันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ในการขับเคลื่อนการดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรในสังกัดแต่ละระดับ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อน
การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  

2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามนโยบาย ตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    2.2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบาย ตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการของสถานศึกษาในสังกัด 

   2.2.3 เพื่อจัดเตรียมข้อมูล หลักฐานการประเมินตนเอง รองรับการติดตาม ประเมินของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและรายงานผลการดำเนินงานภาพ
ความสำเร็จ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

     2.2.4 เพ่ือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบ 
(eMENSCR) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
   2.3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินงานตามนโยบาย 
ตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระดับผลการประเมินตาม
นโยบาย ตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
   2.3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบ (eMENSCR) ได ้100 % 
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2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
(1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระดับผลการประเมิน 

ตามนโยบาย ตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ระหว่าง 79.81 – 95.00 คะแนน 
(2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินการรายงาน  

 ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบ (eMENSCR) ได้ 100 % 
   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

     (1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระดับผลการประเมิน 
ตามนโยบาย ตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีเยี่ยม 

      (2)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินการรายงาน 
ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบได้ครบทุกแผนงานโครงการ 
    2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

   2.5.1 เชิงปริมาณ 
   (1) สถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย - 
จุดเน้น และนำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  

(2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระดับผลการประเมิน 
ตามนโยบาย ตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ระหว่าง 79.81 – 95.00 คะแนน 

      (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินการรายงาน - 
ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบ (eMENSCR) ได้ 100 % 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
(1) สถานศึกษาในสังกัด มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตัวชี้วัด 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระดับผลการประเมิน 
ตามนโยบาย ตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีเยี่ยม 
   (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินการรายงาน - 
ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบได้ครบทุกแผนงานโครงการ 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมี
ทิศทางในการดำเนินงานเพื่อสนองนโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.6.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีระดับผลการประเมินตาม
นโยบาย ตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับดีเยี่ยม 
       2.6.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบได้ครบทุกแผนงานโครงการ 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ      :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 
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2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 41,000.- บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 ประช ุมสร ้ างความร ู ้ ความเข ้ า ใจการ
ดำเน ินงานตามนโยบาย ต ัวช ี ้ ว ัด ของ
สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้น
พื้นฐาน และตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- 2,000 - - 

 
 

2,000 

2 การส่งเสริม สนับสนุน การนำแผนปฏิบัติ
การสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยการนิเทศ 
กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื ่องโดยบุคลากร
กลุ ่มนโยบายและแผนร่วมกับกลุ ่มอื ่นที่
เกี่ยวข้อง 

- 20,000 1,000 - 

 
 

21,000 

3 การรายงานและนำเสนอผลการดำเนินการ
ตามนโยบาย เพ ื ่ อรองร ับการต ิดตาม 
ประเมินผลการบริหารจัดการ จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดย
ผู้รับผิดชอบในแต่ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 
(ระบบ e-MES) 

- 2,000 - - 

 
 

2,000 

4 กา ร ร าย ง านผลกา รด ำ เ น ิ นก า รต า ม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศใน
ระบบ (eMENSCR)  

- 4,000 - - 
 
4,000 

5 การจัดทำสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

- 2,000 5,000 - 
 

7,000 

6 การเตรียมความพร้อมในการดำเนนิงานตาม
ภารกิจเร่งด่วน  (ดำเนินงานตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/
นโยบายผู้ว่าราชการ  ฯลฯ) 
6.1 การรับการตรวจตดิตามจากผูต้รวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ/  จังหวัด
หนองคาย 
6.2 จัดทำโครงการสนองนโยบายตาม
ภารกิจเร่งด่วน 
6.3 การสร้างเครื่องมือ/เก็บรวบรวมข้อมูล 
6.4 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจเร่งด่วน 

- 5,000 - - 

 
 
 
 
 

5,000 

รวมท้ังสิ้น - 35,000 6,000 - 41,000 
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  2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. ประชุมสรา้งความรู้ความเข้าใจ     
การดำเนินงานตามนโยบาย ตัวช้ีวดั ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน และตามนโยบายการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

- - 2,000 - 2,000 

2. การส่งเสริม สนับสนุน การนำ
แผนปฏิบัติการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
โดยการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องโดยบุคลากรกลุ่มนโยบายและ
แผนร่วมกับกลุ่มอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

- 11,000 - 10,000 21,000 

3. การรายงานและนำเสนอผลการ
ดำเนินการตามนโยบายเพื่อรองรบัการ
ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผูร้ับผดิชอบในแต่ตัวช้ีวัด
ที่ได้รับมอบหมาย (ระบบ e-MES) 

- - - 2,000 2,000 

4. การรายงานผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
ในระบบ (eMENSCR)  

2,000 - 2,000 - 4,000 

5. การจัดทำสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 

- - - 7,000 7,000 

6. การเตรยีมความพร้อมในการ
ดำเนินงานตามภารกจิเร่งด่วน 
(ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน       
ของรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/   
นโยบายผู้ว่าราชการ ฯลฯ) 
6.1 การรับการตรวจตดิตามจากผูต้รวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ/จังหวัด
หนองคาย 
6.2 จัดทำโครงการสนองนโยบาย       
ตามภารกิจเร่งด่วน 
6.3 การสร้างเครื่องมือ/เก็บรวบรวม
ข้อมูล 
6.4 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจเร่งด่วน 

- 2,500 - 2,500 5,000 

รวม 2,000 13,500 4,000 21,500 41,000 
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โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาววลีย์พัชญ์  บุญเฉลียว   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  -  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น 
เป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา - 
หนองคาย เขต 2 มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
ด้านบริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
                                      การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ครอบคลุมด้านบริหารงานวิชาการ บริหารงบประมาณ 
บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  แนวทางการพัฒนา  

(1) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(2) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  

และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
  เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการดังกล่าวเป็นการ
กำหนดแนวทางดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป   :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6   :    การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย   :   โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษา มีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

       นโยบายที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ 
         แนวทางดำเนินการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย 
รวมทั้งทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณ กอร์ปกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งไปสู่การพัฒนาการศึกษา 
ที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 จึงดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็น
กรอบดำเนินงานบริหารจัดการทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสสามารถติดตาม ประเมินผล และ
ตรวจสอบได้ 
 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาใน
สังกัด มีแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งความ
ต้องการและบริบทของพ้ืนที่ 

2.2.2 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 2 
  2.2.3 เพ่ือกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสามารถตรวจสอบผลดำเนินงานได้ 
 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีคุณภาพตามมาตรฐาน - 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   2.3.2  โรงเรียนในสังกัดนำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติได้เหมาะสม
ตามบริบทพ้ืนที่ 
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  2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 
มีแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีประสิทธิภาพในการ 
บริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารทั่วไป ตามมาตรฐาน -
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

   ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่นำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทพ้ืนที่ (แผนปฎิบัติการประจำปี) 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดสามารถบริหาร - 

จัดการและดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ   :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 ประชุมชี้แจงนโยบาย จดุเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ และทิศทาง การพัฒนา
การศึกษา ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(งบปี 2563) 

- 
 

 
- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบปี 2563) - - - - - 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

3 ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 20 คน 
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
      (20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)  
4.2 ค่าอาหารกลางวัน  
      (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
รวม  3,200.- บาท 

 
- 
 
- 

 

1,200 
 

2,000 

 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 

 

 
 

1,200 
 

2,000 
 

4 
 

ประชุมคณะทำงานจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวน 11 คน 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(11 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)  
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
(11 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
รวม  1,760.- บาท 

 
 

660 
 

1,100 

 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
 

- 
 
- 

 
 
 

660 
 

1,100 

 
5 จ้างเหมาบริการจดัทำรูปเล่มแผน ปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  
40 เล่ม x 131 บาท 
รวม  5,240.- บาท 

- 
 
 
 
 

5,240 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

5,240 
 
 

 
 

6 ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

- 
 
 
 

5,000 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

5,000 
 
 
 

7 ประชุมชี้แจงนโยบาย จดุเน้น 
กระทรวงศึกษาธิการและทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 30 คน  
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)  
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
     (30 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
รวม   4,800 บาท 

- 4,800 - - 4,800 

รวมท้ังสิ้น - 20,000 - - 20,000 
ขอถัวจ่ายงบประมาณโครงการทุกรายการ 
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     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. ประชุมช้ีแจงนโยบาย จุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการและทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา ของ สพฐ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบปี 2563) 

- - - - - 
 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (งบปี 2563) 

- - - - - 

3. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง
โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

3,200 - - - 3,200 

4. ประชุมคณะทำงานจัดทำรูปเลม่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1,760 - - - 1,760 

5. จ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มแผน 
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

- 5,240 
 

- - 5,240 
 

6. ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

- - 5,000 - 5,000 

7. ประชุมชี้แจงนโยบาย จุดเน้น 
กระทรวงศึกษาธิการและทิศทาง        
การพัฒนาการศึกษา ของ สพฐ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - - 4,800 4,800 

รวม 4,960 5,240 5,000 4,800 20,000 
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โครงการจัดซื้อวัสดสุำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        จ่าเอกพชร  รักษ์มณี   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม   
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหาร 4M ได้แก่ การบริหารคน 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หน่วยงาน รวมทั้ง
สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้อย่างทั่วถึง 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  แนวทางการพัฒนา จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

        การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขต - 
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมและจำเป็นในการปฏิบัติงาน นำมาซึ่ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวย -
ระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)       
       ประเด็นการปฏิรูป  :  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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       เป้าหมาย  :  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษา มีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

          นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ     
   แนวทางดำเนินการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ -

สถานศึกษาที่จะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารงบประมาณมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา            
ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน นั้น 

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงานให้มีประสิทธิผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการขึ้น ตาม
หลักการบริหาร 4M ได้แก่ การบริหารคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ ซึ่งการปฏิบัติงานนั้น วัสด ุ
อุปกรณ์เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมีการจัดหาเพื่อเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานในทางการบริหารนั้นถ้าหาก
งบประมาณมีไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น การจัดซื้อวัสดุ
สำนักงานจึงต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  

ให้บรรลุเป้าหมาย 
2.2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
2.2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิผล 

2.3 เป้าหมาย 
          2.3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 มีวัสดุอุปกรณ์ครบตามความ 

ต้องการการใช้งาน 
  2.3.2 บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
        (1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 มีวัสดุอุปกรณ์ครบ 

ตามความต้องการการใช้งาน 
 (2) ร้อยละบุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน  
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   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
           (1) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพ 
 (2) บุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอไว้ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
2.5.1 เชิงปริมาณ 

(1) ร้อยละ 100 ของการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์สำนักงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีประสิทธิภาพ 
   (2) ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอไว้ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างราบรื่น 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 2 มีวัสดุอุปกรณ์ครบตามความต้องการการใช้งาน 

(2) ร้อยละบุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีวัสดุอุปกรณ์ครบตามความ 

ต้องการการใช้งานตามเป้าหมาย 
 2.6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มากยิ่งข้ึน 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม  2563 - กันยายน  2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ    :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  300,000.- บาท 

ที ่ กิจกรรมหลกั รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 วางแผน 
1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการ 
1.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

2 กิจกรรมที่ 2 
2.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
     - สำรวจความต้อการวสัดุอุปกรณ ์
     - จัดทำข้อมูลในการจัดซื้ออุปกรณ ์
     - สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามความต้องการ
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 
 

 
 

- 

 
 

 
 

- 

 
 

 
 

300,000 

 
 

 
 

- 

 
 

 
 

300,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมินผล 
3.1 รายงานผลการดำเนินโครงการ 

- - - - - 

รวมท้ังสิ้น - - 300,000 - 300,000 
ขอถัวจ่ายงบประมาณโครงการทุกรายการ 
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2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - - 

2. แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการ - - - - - 

3. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ - - - - - 

4. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  300,000 - - 300,000 

5. รายงานผลการดำเนินโครงการ - - - - - 

รวม - 300,000 - - 300,000 
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โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                 กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสุจิณล์ฎา  คุยลำเจียม     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
                                 2. นางอิสรีย์  ปิติฤทธิ์            ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น 
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบริหาร และ          
การจัดการศึกษาให้ตรงตามเป้าหมายของกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด   
การบริการและการสร้างการรับรู้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน    
 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
                                     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการครบทั้ง 4 ด้าน 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  แนวทางการพัฒนา  กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

  เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ บุคลากรในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 
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 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป   :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  :   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย   :   ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

           นโยบายที ่4 ด้านประสิทธิภาพ     
                       แนวทางดำเนินการ  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีภารกิจและกลุ่มงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องในการบริการและการบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
งบประมาณและอื่นๆ ที่มีความหลากหลายตามบริบทของหน่วยงาน โดยเป้าหมายสูงสุดในการบริหารจัดการคือ
คุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการหรือรับบริการ ซึ ่งประกอบด้วย รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ ่งมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์ /
ประจำเดือน เพ่ือแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือ เสนอแนะความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามแนวทางการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ของรัฐบาล และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างการ
รับรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีการร่วมมือในการบริหารจัดการของหน่วยงานครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา มีความเข้าใจในสภาพปัญหา
และวิธีการในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งของระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.2.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
สูงสุดต่อราชการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้าน
วิชาการ มีข้อมูลในการพัฒนา เปรียบเทียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการในการดำเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
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2.2.3 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ 
คิดเห็น มีการเสนอข้อแนะนำหรือแนวทาง มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ และของ
รัฐบาลกำหนด 

 2.2.4  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา และมีความพึงพอใจในการให้บริการและการบริหารของหน่วยงาน 

  2.2.5  หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และลดการใช้กระดาษจากการนำ
ระบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้ในการจัดทำวาระประชุม 

   

  2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
                           (1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 102 โรงเรียน   
                            (2) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวม 70 คน 

                       2.3.2 การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 70 คน 

 2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

(1) หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
สูงสุดต่อราชการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้าน
วิชาการ มีข้อมูลในการพัฒนา เปรียบเทียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการในการดำเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

  (2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารและ
การจัดการศึกษา และมีความพึงพอใจในการให้บริการและการบริหารของหน่วยงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

(1)  ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ 
คิดเห็น มีการเสนอข้อแนะนำหรือแนวทาง มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ และของ
รัฐบาลกำหนด 
   (2)  สามารถนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการประชุม โดยการนำ
ระบบคิวอาร์โค้ด มาใช้ในการรายงานการประชุมและวาระการประชุม ช่วยลดการใช้กระดาษในการจัดเตรียมวาระ
ประชุม  ผู้เข้าประชุมสามารถรับข่าวสารการประชุมล่วงหน้าจากระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

(1)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สามารถดำเนินการ 
จัดการประชุมได้ครบถ้วนตามปฏิทินที่กำหนดไว้ และข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อราชการในระดับดีเยี่ยม ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ 
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     (2)  หน่วยงานมีข้อมูลในการพัฒนา เปรียบเทียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการใน 
การดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

(3) ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ - 
คิดเห็น มีการเสนอข้อแนะนำหรือแนวทาง มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และของ
รัฐบาลกำหนด 
    2.5.2  เชิงคุณภาพ 

(1)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา และมีความพึงพอใจในการให้บริการและการบริหารของหน่วยงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
    (2)  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  มีการร่วมมือในการบริหารจัดการของหน่วยงานครบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา มีความเข้าใจใน
สภาพปัญหาและวิธีการในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งของระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (3)  เกิดการพัฒนางานที่เป็นระบบ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินงานการจัดประชุม ทำให้ลดงบประมาณ ลดค่าใช้จ่ายในการประชุม 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            2.6.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย มีการร่วมมือในการบริหารจัดการของหน่วยงานครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา มีความเข้าใจใน
สภาพปัญหาและวิธีการในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งของระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.6.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อราชการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ 

  2.6.3 ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น          
มีการเสนอข้อแนะนำหรือแนวทาง มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไป
ตามเป้าหมายและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และของรัฐบาล
กำหนด 

  2.6.4  หน่วยงานมีข้อมูลในการพัฒนา เปรียบเทียบ ปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการในการ
ดำเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 2.6.5  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา และมีความพึงพอใจในการให้บริการและการบริหารของหน่วยงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

  2.6.6  หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และลดการใช้กระดาษจากการนำ
ระบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้แทนการจัดทำวาระประชุมที่มีจำนวนหลายหน้า 

 

     2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

   2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ      :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 363,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
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ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 12 คร้ัง/ปี      
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 150  คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ  
=70 บาท จำนวน 6 ครั้ง  

- 
 
 

63,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

63,000 
 
 

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 150  คน ๆ ละ 35 บาท  
 1 มื้อ จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 

- 
31,500 

 
- - 

31,500 
 

1.3 ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 150 คน ๆ ละ 120 บาท  
1 มื้อ จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 

- 
108,000 

 
- - 

108,000 
 

1.4 ค่าพิธีการ  
    - ค่าป้าย  12 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท 
    - ค่าดอกไม้ 12 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท 
รวม 226,500 บาท 

- 24,000 - - 
24,000 

 

2 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร       ใน
สังกัด จำนวน 70 คน 12 คร้ัง/ปี 

     

 2.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 70  คน ๆ ละ 35 บาท  2 มื้อ  
=70 บาท จำนวน 6  ครั้ง  เป็นเงิน  

- 
 

29,400 
 

- 
 

- 
 

29,400 
 

 2.2  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 70 คน ๆ ละ 35 บาท 1 มื้อ  
จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 

- 
 
 

14,700 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

14,700 
 
 

 2.3 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70  คนๆ ละ 120 
บาท 1 มื้อ จำนวน 6 ครั้ง เป็นเงิน 
รวม 94,500 บาท 

- 
 

50,400 
 

- 
 

- 
 

50,400 
 

3 ประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ. 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 25 คน ๆ ละ 30 บาท x 1 มื้อ จำนวน 56 
ครั้ง เป็นเงิน 

- 
 
 

42,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

42,000 
 
 

 รวมท้ังสิ้น - 363,000 - - 363,000 
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2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 

1. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 12 
คร้ัง/ป ี

56,625 56,625 56,625 56,625 226,500 

2. การประชุมข้าราชการครูและ
บุคลากรในสงักัด จำนวน 70 คน  
12 คร้ัง/ปี 

23,625 23,625 23,625 23,625 94,500 

3. ประชุมทางไกล พุธเช้า ข่าว สพฐ. 10,500 10,500 10,500 10,500 42,000 

รวมทั้งสิ้น 90,750 90,750 90,750 90,750 363,000 
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โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
และสถานศึกษาในสังกัด 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                      หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางศรินยา  สุขรมย์    ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น 

เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองคาย เขต 2 มีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                                   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีแผนการ
จัดหา การควบคุม  การจำหน่าย เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ 

มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
    เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต  
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และมีมาตรการดำเนินงานโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริต
และความซื่อสัตย์ความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  
      กลยุทธ์ดำเนินการ  :  เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย  :  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 
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  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

        นโยบายที ่4 ด้านประสิทธิภาพ 
แนวทางดำเนินการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่สำคัญ คือ การควบคุมการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ให้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้  และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยง ที่จะทำให้หน่วยงานปฏิบัติไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ การรายงานเป็นเครื่องมือในการควบคุม และแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างหนึ่ง แต่จะทำอย่างไร 
ผู้บริหารจึงจะมั่นใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานในการกำกับดูแลได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และนโยบายที่
วางไว้อย่างจริงจังสม่ำเสมอ ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจะใช้ให้หน่วยงานหรือ
สถานศึกษาในสังกัดบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินงาน
เกี ่ยวกับการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบการดำเนินงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมิน
ความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบภายในไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 

2.2  วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี  และ

ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง การเบิกจ่ายเงินมีหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ   
2.2.2 เพ่ือให้การสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมีความเพียงพอ และรัดกุม  
2.2.3 เพื่อให้การสอบทาน การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คำสั่ง  และนโยบายที่กำหนด 
2.2.4 เพื ่อตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 
2.2.5 เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางปรับปรุง

แก้ไขการ ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
2.2.6 เพื่อให้ผู ้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

  2.3  เป้าหมาย 
   หน่วยรับตรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาใน

สังกัด จำนวน 30 แห่ง  มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ 
และการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามระเบียบฯ ดังนี้   

   2.3.1  งานด้านการตรวจสอบ  
              (1)  การตรวจสอบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2    
    (1.1) ตรวจสอบการเงินและบัญชี และรายงานการเงิน 
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    (1.2) ตรวจสอบงบเดือนใบสำคัญและหลักฐานการจ่าย 
    (1.3) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    (1.4) ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค

ค้างชำระ 
    (1.5) ตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ     
             (2)  การตรวจสอบสถานศึกษา 
          (2.1) ตรวจสอบการเงินการบัญชี 
    (2.2) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย     

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
             (2.3) ตรวจสอบการดำเนินงาน 
           (2.3.1) ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
           (2.3.2) ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                - ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัวและเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

นักเรียนยากจน) 
       - ค่าหนังสือเรียน 
      - ค่าอุปกรณ์การเรียน 
      - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                (2.4) ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา   
   2.3.2  เรื่องท่ีตรวจสอบ 
    (1) ตรวจสอบการเงินและบัญชี และรายงานการเงินในระบบ GFMIS 
    (2) ตรวจสอบงบเดือนใบสำคัญและหลักฐานการจ่าย 

    (3) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

    (4) ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่า 
สาธารณูปโภคค้างชำระ 

    (5) ตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ    
    (6) ตรวจสอบความถูกต้องรัดกุมด้านการเงินการบัญชีระดับสถานศึกษา 
    (7) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย      

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระดับสถานศึกษา 
    (8) ตรวจสอบการดำเนินงานระดับสถานศึกษา 
     (8.1) ตรวจสอบเงินอุดหนุนที่ได้รับจากอปท.(เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
      (8.2) ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      (8.2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัวและเงินอุดหนุน  

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 
      (8.2.2) ค่าหนังสือเรียน 
      (8.2.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
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      (8.2.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      (8.2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
            (9) ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด  

จำนวน 30 แห่ง สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ มีการควบคุมที ่มีประสิทธิภาพ           
เกิดประสิทธิผล 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด     
มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีแผนการจัดหา การควบคุม การจำหน่ายเป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

                                จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
(2) ร้อยละของข้อเสนอแนะ/แนะนำ ที่ได้มีการนำไปปฏิบัติ 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 30 แห่ง สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ มีการควบคุมที ่มีประสิทธิภาพ  เกิด
ประสิทธิผล  
  2.6.2 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด 
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง รวดเร็ว มีการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวปฏิบัติ และกำหนด        
การตามแผนปฏิบัติการ 

     2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ธันวาคม 2563 - กันยายน  2564 

  2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ   :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และ
โรงเรียนในสังกัด 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 20,000.- บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ของ 
สพป.หนองคาย เขต 2   
1.1 ตรวจสอบการเงินและบญัชี และรายงาน
การเงิน 
1.2 ตรวจสอบงบเดือนใบสำคัญและหลักฐาน
การจ่าย 
1.3 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดั
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 
1.4 ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณปูโภคตาม
มาตรการแก้ไขปญัหาหนี้ ค่าสาธารณูปโภคค้าง
ชำระ 
1.5 ตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการ 

- - - - 

 
 

 

 

- 

 

2 ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ของ
สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย  30 แห่ง 
2.1 ตรวจสอบการเงินการบัญช ี
2.2 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560 

- 
 
 
 
 

 

20,000 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

    20,000 

 2.3 ตรวจสอบการดำเนินงาน                
2.3.1 ตรวจสอบเงินอุดหนุนท่ีได้รบัจากอปท. 
(เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
2.3.2 ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   (1) ค่าจัดการเรียนการสอน 
     (1.1) เงินอุดหนุนรายหัว 
     (1.2) เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 
  (2) ค่าหนังสือเรียน 
  (3) ค่าอุปกรณ์การเรยีน                       
  (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.4 ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 
2.5 จัดทำรายงานผลการตรวจตดิตาม 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

รวมท้ังสิ้น - 20,000 - - 20,000 
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2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
ของ สพป.หนองคาย เขต 2   

- - - - - 

2. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา  
(กลุ่มเป้าหมาย  30 แห่ง) 

- 10,000 - 10,000 20,000 

รวม - 10,000 - 10,000 20,000 
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ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื ่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน              
เพื่อให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สามารถใช้แผนเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ เกิดความตระหนักและเห็นความ 
สำคัญของการจัดทำแผน โดยกระบวนการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์และการประชุมชี้แจง  

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนฯ ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การจัดทำแผนฯ ทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดทำเอกสารเผยแพร่และจัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

3. บูรณาการแบบมีส่วนร่วม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับสถานศึกษา องค์คณะบุคคลผู้แทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากคณะกรรมการสถานศกึษา 
ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
  4. การนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษา                   
(ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผน 
  5. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 ให้กับทุกภาคส่วนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 รวมถึงการส่งมอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
หน่วยงานในพ้ืนที ่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี และกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามความต้องการจำเป็น
และเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

6. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยมีผู ้ร่วมรับผิดชอบทั้งระดับเขตพื้นที ่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ตลอดจนมีผู ้แทนจาก           
ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

7. การระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื ่อลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐ โดยการขอรับการ
สนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา หรือขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ การจัดทำ
คำของบประมาณ การขอรับบริจาค และการจัดผ้าป่าการศึกษา เป็นต้น 
  8. การนิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ ทำหน้าที่ต ิดตามความก้าวหน้า ให้คำแนะนำการดำเนิน             
การตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
  9. การกำหนดมาตรการในการรายงานผลการดำเนินการ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติมีความ
ต่อเนื ่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุดเน้นและนโยบายรัฐบาล กอปกับสถานการณ์และบริบทสิ ่งแวดล้อม               
ที่เปลี่ยนไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาส 
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(จำนวน 4 ไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ      
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับอื ่นใด         
ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  
  10. การจัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยนำข้อมูลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ เป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ      
ที่ได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีต่อไป ตามนโยบาย “การศึกษา
วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ตามลำดับ 
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ที ่ แนวปฏิบัติ ระยะเวลา 
1 สพป.หนองคาย เขต 2 แจ้งนโยบาย กรอบทิศทาง การดำเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ./สพป.หนองคาย เขต 2 ให้บุคลากร      
ในสำนักงาน สถานศึกษาได้รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2563 

2 - สพป.หนองคาย เขต 2 แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- สพป.หนองคาย เขต 2 แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณ 
  เพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พฤศจิกายน 2563 
ถึง ธันวาคม 2563 

3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 15 มกราคม 2564 
4 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 16 เมษายน 2564 
5 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 16 กรกฎาคม 2564 
6 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 15 ตุลาคม 2564 
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โครงการการนิเทศครูผู้สอนเพศศึกษา 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                               กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางรำเพย  ทินกระโทก   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
                และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21      
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้น

การลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกํากับการเรียนรู้ของตนได้ 
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ใ นชีวิต ประจำวัน 
รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มี 

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                                  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท พัฒนาผู้เรียนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
   แนวทางการพัฒนา เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 

   เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี 
ทักษะ การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การนิเทศครูเพ่ือพัฒนา 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต (เพศศึกษา) ให้แก่นักเรียน 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ 
 เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 



 
210 

      ประเด็นการปฏิรูป  :  การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ การ
ประเมิน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย  :  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่  
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

        นโยบายที ่1  ด้านความปลอดภัย 
แนวทางดำเนินการ : พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ 

บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  สถานการณ์การศึกษาไทย โลกก้าวสู่สังคม – เศรษฐกิจฐานความรู้ การศึกษานับเป็นเครื่องมือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และโลกในยุคศตวรรษ  ที่ 21 จาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในขณะที่ประเทศประสบวิกฤติการศึกษา โดยมี
ประชากรวัยเรียนส่วนหนึ่งเรียนรู้แบบไร้ความสามารถ เสมือน “เด็กลอยล่อง” มีแนวโน้มออกกลางคันสูง และ
มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การตัดสินใจทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรมล้วนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เด็ก
จำนวนมากกำลังถูกบีบให้ออกจากโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน เข้าสู ่วงจรอบายมุขของสังคม ที ่เต็มไปด้วย
สิ่งแวดล้อมอันตราย เข้าสู่ถนนยุวอาชญากรง่ายข้ึน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญในการ
พัฒนาครูผู้สอนเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตแก่นักเรียน เพื่อป้องกันปัญหาวิกฤติต่างๆ   
โดยชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีภาระหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และ
ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูสุขศึกษาพลศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกฝังค่านิยม 12 ประการตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และได้รับการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ จึงจะทำให้การสอนของครูมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าวสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  

2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต(เพศศึกษา) 

แก่นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2 
  2.2.2 เพ่ือนิเทศการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

และทักษะชีวิต (เพศศึกษา) แก่นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 

  2.3  เป้าหมาย 
      ครูผู้สอนเพศศึกษาในโรงเรียน จำนวน 106  คน 
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    2.4  ผลผลิตและผลลัพธ์   
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม RCA       
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

        ผู้เรียนมีพฤติกรรมและทักษะชีวิต 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนเพศศึกษาในโรงเรียน จำนวน 106  คน  
     2.5.2 เชิงคุณภาพ 

      ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม RCA จำนวน 106  คน    

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม RCA    

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ   :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 25,000.-  บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 จัดประชุมคณะทำงาน - 3,000 - - 3,000 
2 จัดประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจ - 8,000 - - 8,000 
3 นิเทศติดตาม - 10,000 - - 10,000 
4 สรุปผลการดำเนินงาน - 3,000 1,000 - 4,000 

รวมทั้งสิ้น - 24,000 1,000 - 25,000 
 
 
 

     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. จัดประชุมคณะทำงาน 3,000 - - - 3,000 

2. จัดประชุมครูเพื ่อสร้างความ
เข้าใจ 

- 8,000 - - 8,000 

3. นิเทศติดตาม - - 10,000 - 10,000 

4. สรุปผลการดำเนินงาน - - - 4,000 4,000 

รวม 3,000 8,000 10,000 4,000 25,000 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” ปี 2564        
 

หน่วยงานรับผิดชอบ              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกัญญาณัฐ   ผาระสิทธิ์      ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 

ที่ 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนได้อย่าง       

มีประสิทธิภาพ และมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษา          
ที่ผ่านมา 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                                  เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้ง 
ด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
           การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาไทย ด้านการฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน และการใช้สื่อความคิด ความเข้าใจ แสวงหาความรู้ มีเหตุผล อันส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บท  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                                 แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์         
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
                                เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
                                การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย ให้นักเรียนในสังกัดอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง มีทักษะด้านการสื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป   :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3    :   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย  :   คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

           นโยบายที ่3 ด้านคุณภาพ     
      แนวทางดำเนินการ :  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิด
ขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  ผู้เรียนควรมีพัฒนาการทาง
ภาษา ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามควรแก่วัย เห็นคุณค่าของภาษา ในการใช้สื่อความคิด 
ความเข้าใจ แสวงหาความรู ้ มีเหตุผล และมุ ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยสูงขึ ้น กระทรวง 
ศึกษาธิการจึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และแก้ปัญหาอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ โดยกำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่อง นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
   ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม - 
ศึกษาหนองคาย เขต 2  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามนโยบายและทิศทางที่กำหนด และเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นการอ่านออก เขียนได้ 
และอ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น  ตลอดจนมีความตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนอ่าน
คล ่ อง เข ี ยนคล ่ องตามมาตรฐานหล ั กส ู ตรแกนกลางการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานพ ุ ทธศ ั กราช  2551  
 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ่าน
ออกเขียนได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
  2.2.2 เพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ O-NET / NT และ RT สูงกว่าค่าเฉลี่ย ระดับ 
ประเทศ พร้อมพัฒนาเครื่องมือ หรือนวัตกรรม ในการคัดกรองนักเรียน (ชั้น ป.1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่         
1-3) และส่งเสริมให้โรงเรียนมีนวัตกรรม หรือ วิธีปฎิบัติที่ดี (Best Practice) ในการแก้ปัญหาอ่านการเขียน  

2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีการแสดงออก การแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย  
พร้อมให้ให้ขวัญกำลังใจกับสถานศึกษาและครูที่มีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมสูงขึ้น 
 

2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนอ่านออกเขียน 
ได ้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
            2.3.2 สถานศึกษาทุกแห่งมีเครื่องมือ/ นวัตกรรมในการคัดกรองนักเรียนของระดับชั้นประถม - 
ศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   
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            2.3.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ร้อยละ 80    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการนิเทศ 
กำกับและติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนระดับ       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง รวมทั้งนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระกาเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมสูงขึ้น 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางในการดำเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

       (1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 1-3 ทุกคน 
    (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน อ่านออกเขียน
ได ้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 

   (1) นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 100     

(2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ เมื่อเรียนจบ ป. 1 มผีลสัมฤทธิ์การเรยีน  
ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น และใช้ภาษาสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์อย่างสร้างสรรค์ 
             (3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการ
บริหารจัดการที่ดีในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรมเพื่อการอ่านออก
เขียนได้ที่เป็นแบบอย่างได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   2.6.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -
ภาษาไทยเพ่ิมขึน้ 
  2.6.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครื่องมือ/ นวัตกรรมในการคัดกรองนักเรียน (ชั้น ป.1-6) 
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือนำไปใช้ในแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

2.6.3 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ   :  โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  200,000.- บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฎิบัตกิารการ
พัฒนาเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

- 
 
 

30,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

30,000 
 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการอ่านออก
เขียนได้  

- 
 
 

20,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

20,000 
 
 

3 กิจกรรมที่ 3 ประกวดวิธีการจัดการเรียน
การสอนดีเด่นในการแก้ปัญหาดา้นการ
อ่านออก เขียนได้ (Best Practice) 

- 
 
 

50,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

40,000 
 

 
4 กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียน /แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ PLC สำหรับโรงเรียนที่มคี่าเฉลี่ย 
การประเมินความสามารด้านการอ่าน RT 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
ที่สูงกว่าคา่เฉลี่ยระดับประเทศ   

- 
     

50,000 
 

- - 
    

50,000 
 

5 กิจกรรมที่ 5 ยกย่อง/ ชมเชย ให้ขวัญและ
กำลังใจมอบโล่และเกียรติบัตรสำหรับ
โรงเรียนที่ผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และกิจกรรมการแข่งขันรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
2564 

- - 30,000 - 30,000 

6 นิเทศ ติดตามฯ สะท้อนและรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

- 20,000 - - 20,000 

7 รายงานและสรุปผล - - - - - 
 รวม - 170,000 30,000 - 200,000 
 
2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฎิบัตกิาร
การพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรอง
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6  
และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

30,000 - - - 30,000 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการอ่าน
ออกเขียนได ้

20,000 - - - 20,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
กิจกรรมที่ 3 ประกวดวิธีการจัดการ
เรียนการสอนดีเด่นในการแก้ปญัหา
ด้านการอ่านออก เขียนได้ (Best 
Practice) 

- - - 50,000 50,000 

กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียน /
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC สำหรับ
โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ย การประเมิน
ความสามารด้านการอ่าน RT ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  

- - - 50,000 50,000 

กิจกรรมที่ 5 ยกย่อง/ ชมเชย ให้ขวัญ
และกำลังใจมอบโล่และเกียรติบัตร
สำหรับโรงเร ียนที ่ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งแบ่งประเภท
สถานศึกษาเป็น 5 ประเภทคือ ใหญ่
พิเศษ/ใหญ่/กลาง/เล็ก และเล็กพิเศษ 

- - - 30,000 30,000 

นิเทศ ติดตามฯ สะท้อนและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

รายงานและสรุปผล - - - - - 

รวม 55,000 5,000 5,000 135,000 200,000 
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โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564    
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกัญญาณัฐ   ผาระสิทธิ์     ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 

ที่ 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนใน

สังกัด  
สพฐ. และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง 
ด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ. และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading 
Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 และมีค่าเฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  แนวทางการพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21  
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การ 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

  เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที ่21  
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

       การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
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สามารถอ่านเขียนได้ตามความสามารถของนักเรียนเมื่อจบชั้นปี และผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมด 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป   :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป   :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3   :   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย    :   คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
        นโยบายที ่3  ด้านคุณภาพ     
      แนวทางดำเนินการ  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การ
คิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน การปูพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาจึงมีความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ประเทศที่เจริญแล้วและมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในทุกด้านให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาในช่วงชั้นแรก นับแต่ปีการศึกษา 2558 รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายโดย
คณะกรรมการพัฒนานโยบายและพัฒนาการศึกษา ว่าในระยะเร่งด่วน ปีการศึกษา 2558 เด็กที ่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำ
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 1 ที่ว่า “เด็ก
ที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” 
 จากนโยบายของรัฐมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการมอบหมายสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในด้านการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ซึ่งในการดำเนินงานสำนักทดสอบทางการศึกษาได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน  โดยพิจารณากรอบ
โครงสร้างเครื่องมือจาก (1) การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามระดับชั้นของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2) การวิเคราะห์ระดับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
(3) กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาและใช้วงคำศัพท์ในบัญชีคำพื้นฐาน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ  จิตวิทยาการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี
ขึ้นไป รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่สร้างตามกรอบโครงสร้างนี้ จะวัดสมรรถนะ
นักเรียน 2 ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จในการดำเนินงานตามจุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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 ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ในปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 จึงได้จัดทำการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถม- 
ศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้เพื่อวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
ระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องด้านการอ่านเขียนของนักเรียน
ได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริงต่อไป 
 2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลประเมินการอ่านเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานพัฒนา 
ความสามารถในการอ่านเขียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2564 

2.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นสารสนเทศที่นำไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม 

2.2.3 เพ่ือกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

  2.3  เป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 102 โรง และ 4 สาขา พร้อมสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 โรงเรียน รวมเป็น 106  โรง 

  2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านเขียนได้ตามความสามารถของนักเรียน 
เมื่อจบชั้นปี และผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางในการดำเนินการ - 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านเขียนได้ตามความสามารถของนักเรียน 
เมื่อจบชั้นปี และผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ได้ข้อมูลผลประเมินการอ่านเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานพัฒนา - 
ความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

(2) วิเคราะห์ผลการประเมินเป็นสารสนเทศท่ีนำไปใช้วางแผนปรับปรุงกำหนดแนวทาง - 
การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                         โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานและนำผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร และ
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เน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูงเขตพื้นที่การศึกษานำผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญ ต่อไป 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ   :  โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต  2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  100,000.- บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

 กิจกรรมที ่1 จัดประชุมชี้แจง       
- คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ 
- คณะกรรมการอำนวยการ    
สนามสอบ 
- คณะกรรมการระดับสนามสอบ 
(ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และคณะกรรมการดำเนินการสอบ) 

- 20,000 - - 20,000 

 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 

- 70,000 - - 70,000 

 กิจกรรมที่ 3 ศูนย์สอบ (สพป.
หนองคาย เขต 2) และสพฐ.ตรวจ/
เยี่ยมสนามสอบ 

10,000 - - - 10,000 

 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการ
ดำเนินงานและจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ รายงานผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน 
(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 
2564 เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานการ
พัฒนาปีการศึกษาต่อไป 

- - - - - 

 รวมทั้งสิ้น 10,000 90,000 - - 100,000 
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2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
กิจกรรมที ่1 จัดประชุมชี้แจง       
- คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ 
- คณะกรรมการอำนวยการ    
สนามสอบ 
- คณะกรรมการระดับสนามสอบ 
(ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และคณะกรรมการดำเนินการสอบ) 

- 20,000 - - 20,000 

กิจกรรมที่ 2  ดำเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2564 

- 70,000 - - 70,000 

กิจกรรมที่ 3  ศูนย์สอบ (สพป.
หนองคาย เขต 2) และ สพฐ.ตรวจ/
เยี่ยมสนามสอบ 

- 10,000 - - 10,000 

กิจกรรมที่ 4  สรุปผลการ
ดำเนินงานและจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ รายงานผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน 
(Reading Test : RT) ปีการศึกษา 
2564 เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน     
การพัฒนาปีการศึกษาต่อไป 

- - - - - 

รวม - 100,000 - - 100,000 
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โครงการเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( PISA)   
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกัญญาณัฐ   ผาระสิทธิ์      ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้

เรื่อง 
คณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ตลอดจนมีความพร้อมในการรับการ
ประเมิน PISA ด้วยคอมพิวเตอร์  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่ม ีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ            
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ นักเรียนได้รับการพัฒนาตามกระบวนการ  
พัฒนาผู้เรียนตามระดับคุณภาพของการประเมินนักเรียนนานาชาติ 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี 

ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่ จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ครูในโรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 นำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปเชื่อมโยงสู่
การนำไปพัฒนาผู้เรียนตามรายสมรรถนะด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
ตามกรอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป   :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3   :    การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย    :   ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม 
มาตรฐาน 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

           นโยบายที ่3 ด้านคุณภาพ     
    แนวทางดำเนินการ  :   

(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ 
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เลือกเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การคือโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติมุ่งประเมินสมรรถนะเยาวชนของ
ประเทศสมาชิกที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 ปีโดยการประเมิน 3 ปีต่อครั้งซึ่งผลการประเมินเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของ
ประชากรในประเทศและใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความน่า
ลงทุนของประเทศประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติตั้งแต่ปี 2000 จากผลการประเมิน
นักเรียนนานาชาติของเยาวชนไทยตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2012 พบว่าปี 2000,2003,2006 มีผลการประเมินลดลงแต่
ยังคงต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยกลางของ OECD การประเมินผลครอบคลุมกับครอบคลุมกรอบการประเมิน 3 ด้านคือ
การรู ้เรื ่องการอ่าน ( Reading Literacy) การรู ้เรื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) รายการรู ้เรื ่อง
วิทยาศาสตร์ ส่วนในปี 2012 มีการประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ Cooperative Problem Solving 
เพิ่มเติมจากการประเมินที่ผ่านมาอีกครั้งกลับเปลี่ยนวิธีการประเมินโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือโดยจะใช้
กรอบการประเมินนี้ต่อไปในปี 2018 สิ่งเหล่านี้นับเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการเตรียมเด็กและเยาวชน
ไทยให้มีความสามารถและทักษะให้พร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกถึงคุณภาพของ
การศึกษาของประเทศไทย 

          จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน PISA ย้อนหลังไปตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงปัจจุบัน พบว่า  
ผลการประเมินของนักเรียนไทยยังอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ โดยหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึง
ระดับผู้ปฏิบัติต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ซึ่งแนวทางที่น่าจะร่วมกันดำเนินการ และเตรียมรับ
การประเมินปี 2022 เช่น เร่งพิจารณาสภาพปัญหาและกำหนดนิยามคำว่า “การอ่าน” ให้ชัดเจน พร้อมกำหนด
หลักเกณฑ์ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ อ่านออกเขียนได้ คิด และ
วิเคราะห์เป็น วิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์ของตัวชี้วัดตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
ประเมินของ OECD ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองของผู้เรียน ปรับปรุง พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับเน้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองของผู้เรียน และให้มีระบบ
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่ได้มาตรฐานสนับสนุนให้มีการประเมินผลระดับชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
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วิเคราะห์ และนำไปสู่การรองรับการประเมินในเดือนสิงหาคม 2565 (PISA 2022) ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-
based Assessment) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการ 
เตรียมผู้เรียนในการรับการประเมิน PISA ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นการเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับ
คุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( PISA) โดยการพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนาไปเชื่อมโยงสู่การนำไปพัฒนาผู้เรียนตามรายสมรรถนะด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินผลนักเรียนนานาชาติสำหรับให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความพร้อมให้เด็กและเยาวชนไทยในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติต่อไป 
 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักเก่ียวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 

(PISA 2022) ให้กับครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 
2.2.2 เพ่ือฝึกทักษะการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) ให้กับ 

ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
  2.3  เป้าหมาย 

         2.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง จำนวน            
18  โรงเรียน 
        2.3.2 ศึกษานิเทศก์  จำนวน 11 คน  
                    2.3.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนละ 3 คน  
                    2.3.4 ครู ICT สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2   

  2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    (1) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับ
คุณภาพของการประเมินนักเรียนนานาชาติ       
                 (2) ครสูามารถทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) ได ้
                 (3) ครูสามารถออกแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับ
คุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติระดับชั้นเรียนได้ 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
              (1) นักเรียนได้รับการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามระดับคุณภาพของ       
การประเมินนักเรียนนานาชาติ 
                   (2) ครมูีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อเสริมสร้างความสามารถ และทักษะตามระดับ
คุณภาพของการประเมินนักเรียนนานาชาติ      

      (3) นักเรียนได้รับการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามระดับคุณภาพของ            
การประเมินนักเรียนนานาชาติ 
                   (4) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถ และ
ทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินนักเรียนนานาชาติ   
 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
         วิเคราะห์ผลการประเมินเป็นสารสนเทศที่นำไปใช้วางแผนปรับปรุงกำหนดแนวทางการพัฒนา 

ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
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   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 
2022)  

  2.6.2 ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีทักษะการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment)  

  2.6.3 นักเรียนมีทักษะในการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564 
  2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2 
 

 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)  จำนวน   80,000 .-  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 กิจกรรมที ่1 ประชุมศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการดำเนินงาน   
เพ่ือร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมกันและขับเคลื่อนนำพาพัฒนา 

- 10,000 - - 10,000 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเรียนรู้ลักษณะของ
ข้อสอบ PISA / ฝึกทักษะการทำ
ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนี้     
1) การทำข้อสอบผ่านระบบ
ออนไลน์ (Internet)                
2) การฝึกทำข้อสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ (CD-ROM)   

- 50,000 20,000 - 70,000 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ และติดตามการจัด
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถและทักษะตาม
ระดับคุณภาพของการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) 

- - - - - 

4 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน - - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - 60,000 20,000 - 80,000 
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2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
กิจกรรมที ่1 ประชุมศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการดำเนินงาน   
เพ่ือร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน
ร่วมกันและขับเคลื่อนนำพาพัฒนา 

- 5,000 5,000 - 10,000 

กิจกรรมที ่2  จัดประชุม           
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเรียนรู้ลักษณะ
ของข้อสอบ PISA / ฝึกทักษะการทำ
ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนี้     
1) การทำข้อสอบผ่านระบบ
ออนไลน์ (Internet)                
2) การฝึกทำทำข้อสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ (CD-ROM)   

- 10,000 50,000 10,000 70,000 

กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ และติดตามการจัด
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถและทักษะตาม
ระดับคุณภาพของการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 4  สรุป/รายงานผล  
การดำเนินงาน 

- - - - - 

รวม - 15,000 55,000 10,000 80,000 
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โครงการยกผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                               กลุม่นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     1. นางกัญญาณัฐ  ผาระสิทธิ์             ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
               2. นางจุฬาภรณ์  จันชารี                  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   
               3. ว่าที ่ร.ต.หญิงกัลยกร  พรมนาไร่      ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                     
ในศตวรรษท่ี 21 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นักเรียนในสังกัดมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
(O-NET/ NT/ RT) การทดสอบ LAS ในปีการศึกษา 2563 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ     
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่ 
มีรูปแบบการวัดและประเมินผล มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ หลักสูตรคือมวลประสบการณ์หรือเนื้อหาสาระที่
ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบสัมฤทธิผลของการจัดการเรียน
การสอน โดยกระบวนการวัดและประเมินผล เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET / NT/ RT) การทดสอบ 
LAS ให้มีผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2563 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  แนวทางการพัฒนา  

 (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง 
และการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริม
สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี ความสามารถ
พิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดัน
ให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ  

      (2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม  
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ  ได้
สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถ พิเศษ 
ในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การ
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พัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ นักวิจัย
ความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

  เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา 
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ นักเรียนทุกคนได้รับการ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป    :  การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
      ยุทธศาสตร์ที่   3    :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         เป้าหมายที่  1  :  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ 
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
        เป้าหมายที่  2  :  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

        นโยบายที ่ 3  ด้านคุณภาพ 
แนวทางดำเนินการ  :   

(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น 
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(2) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ 
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

(3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ที่มีรูปแบบการวัดและประเมินผล มีความสัมพันธ์กัน 
กล่าวคือหลักสูตรคือมวลประสบการณ์หรือเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และตรวจสอบสัมฤทธิ์ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการวัดและประเมินผล  
  ในปัจจุบัน พบว่าครูบางส่วนสอนโดยไม่ยึดมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่สอนตามเนื้อหา รวมทั้งวัดและประเมินผล โดยใช้แบบทดสอบเลือกตอบที่
วัดเพียงระดับความรู้ ความจำ นักเรียนไม่ได้พัฒนาทักษะการคิด อีกทั้งเป็นเครื่องมือที ่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET / NT/ RT) ผลการใช้ข้อสอบ
มาตรฐานกลางปลายปี สพฐ. (LAS) อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ ต่ำกว่าร้อยละ 50 ด้วยเหตุดังกล่าว              
จึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 
กอร์ปกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกันทุกระดับ จึงจัดทำ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น และมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 และด้านที่ 4 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน
ให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถ ด้วยการวัดและประเมินผลในการ
ทดสอบ 
  ดังนั้น เพ่ือให้ดำเนินการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 และนำข้อมูล
สารสนเทศที่ได้เพ่ือวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอน
สามารถนำไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องด้านการเรียนได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริงต่อไป 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานพัฒนา

ความสามารถในการเรียน (O-NET / NT/ RT / LAS) ของนักเรียน ในปีการศึกษา  2564 
2.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นสารสนเทศที่นำไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

ทางการเรียน ได้อย่างเหมาะสม 
2.2.3 เพ่ือกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 2.3  เป้าหมาย 
         2.3.1  คร ูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2  
        2.3.2  นักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
    2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
(1) ครู และและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดฯ มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกบัการทดสอบระดับชาติ (O-NET / NT/ RT / LAS) 
(2) นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ มีการพัฒนางานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ด้วยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
                 (3) นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
       (1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET / NT/ RT / LAS) 

(2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ มีการพัฒนางานเพื่อยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของตนเอง 

(3) ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
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   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

       (1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดฯ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบระดับชาติ (O-NET / NT/ RT / LAS) 

(2) นักเรียนร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดฯ มีการพัฒนางานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนด้วยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
                 (3) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
      (1) ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การทดสอบระดับชาติ (O-NET / NT/ RT / LAS) 

(2) นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ มีการพัฒนางานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนด้วยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
                 (3) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ            
 2.6.1 โรงเรียนในสังกัดฯ มีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
       2.6.2 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ (O-NET / NT/ RT / LAS) 
       2.6.3 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 
       2.64 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3 ขึ้นไป 
 2.6.5 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3 ขึ้นไป 
 2.6.6 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3 ขึ้นไป 
       2.6.7 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี สพฐ. 
(LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2563 มีผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2563    
ทีสู่งขึ้นจากปีการศึกษา 2562  

        2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ      :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  650,000.-  บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจง       - 
คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ 
- คณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ 
- คณะกรรมการระดับสนามสอบ 
(ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบ) 

- 
 

 

 

 

100,000 - - 100,000 
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ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             ปี
การศึกษา 2564 

- 400,000 - - 400,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ศูนย์สอบ (สพป.
หนองคาย เขต 2) และ สพฐ.ตรวจ/
เยี่ยมสนามสอบ 

100,000 - - - 100,000 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนนิงาน
และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ รายงาน
ผลการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
การพัฒนาปีการศึกษาต่อไป 

50,000 - - - 50,000 

รวมทั้งสิ้น 150,000 500,000 - - 650,000 
 

    2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจง        
- คณะกรรมการระดับศูนยส์อบ 
- คณะกรรมการอำนวยการสนามสอบ 
- คณะกรรมการระดับสนามสอบ 
(ครูผู้สอนและคณะกรรมการดำเนินการสอบ) 

- 100,000 - - 100,000 

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2564 

- 400,000 - - 400,000 

กิจกรรมที่ 3 ศูนย์สอบ (สพป.
หนองคาย เขต 2) และ สพฐ.ตรวจ/
เยี่ยมสนามสอบ 

- 100,000 - - 100,000 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน
และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ รายงาน
ผลการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
การพัฒนา   ปีการศึกษาต่อไป 

- -   50,000 -   50,000 

รวม - 600,000 50,000 - 650,000 
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โครงการอบรมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2 ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                    กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางสาวนิตยา  ตาตินิจ     . ตำแหน่ง .   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        
                                   2. นางจุฬารัตน์   ศรีบุญเรือง.  ตำแหน่ง .   นักทรัพยากรบุคคล        

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  . 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิร ูปกระบวนการเรียนรู ้ท ี ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
ขอให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้น (ว 21/2560) ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาท่ีม ีคุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพิ่มข้ึน ม ี

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาทักษะ
ให้กับครูเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับ
ตนเอง และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดการรักการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน                 
มีทักษะการ เรียนรู ้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ ที ่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง                    
ตลอดชีวิตดีขึ้น  
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ โครงการดังกล่าวเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้ครูมีองค์ความ รู้ที่ถูกต้องและ
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา  
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 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
      ประเด็นการปฏิรูป  :  เส้นทางวิชาชีพครูเพื่อให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทน  และ
สวัสดิการที่เหมาะสม 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที ่  3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
   เป้าหมาย  :  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

นโยบายที ่3  ด้านคุณภาพ       
แนวทางดำเนินการ  :   

(1) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ 
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   (2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นองค์กรที่มีความจำเป็นต้องอาศัย
บุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการปฏิบัติงานและให้มีความเข้าใจ
ในนโยบายและเป้าหมายองค์กร ระเบียบวินัย จรรยาบรรณแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการที่พึงได้รับ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้ ตลอดจนทำงานอย่างมีความสุขควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
    ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการเสนอขอให้
มีและเลื่อนวิทยฐานะจากเดิมเป็นเกณฑ์ใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560 และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 
2560และกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยบังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
เป็นต้นไป 
    ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ มีคุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการ             
ที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้ทำโครงการอบรมชี้แจงหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติสำหรับการดำเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)  
   2.2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการประเมินวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์ใหม ่
   2.2.3 เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานของครูสู ่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสม มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง มีความรู ้ความเข้าใจในการประเมินวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2560  
   2.2.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูสู่วิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
   2.2.5 เพื่อพัฒนาครูในการจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) เตรียมรับการประเมินตาม ว 21 
จำนวน 13 ตัวชี้วัด 
     
  2.3  เป้าหมาย 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
(ว21/2560) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 
          (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้

ความเข้าใจในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่ ก.ค.ศ. กำหนดขึ ้นใหม่ (ว21/2560)                   
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 

 (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแฟ้ม
สะสมงาน (Portfolio) เตรัยมพร้อมรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) จำนวน 13 ตัวชี้วัด 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการ

แต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น  
 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
2.5.2 เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และผ่าน
การประเมินเพ่ือเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดขึ้นใหม่ (ว21/2560) ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
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  2.6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) เตรียมพร้อมรับการประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) จำนวน 13 ตัวชี้วัด 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  มกราคม  – กันยายน 2564 

 2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อำเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 50,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  
 

รวม 

1 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่  
(ว21/2560) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

- ค่าอาหารกรรมการ 15 คน 1 มื้อ x 90 บาท  - 1,800 - - 1,800 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน x 2 มื้อ x 30 บาท - 12,000 - - 12,000 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 2 คน จำนวน 6 ช่ัวโมง 9,600 - - - 9,600 
- ค่าพาหนะ ที่พักคณะวิทยากร - 12,000 - - 12,000 
- ค่าวัสดุ/เอกสารประกอบการอบรม - - 11,600 - 11,600 
- ค่าประธานพิธีเปิด 2,000 - - - 2,000 
- ค่าป้ายพิธีเปิด 1,000 - - - 1,000 

รวมท้ังสิ้น 12,600 25,800 11,600 - 50,000 
 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่  
(ว21/2560) 

- - 50,000 - 50,000 

รวม - - 50,000 - 50,000 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางภัทราวดี    แก้วจันทร์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่  4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     (1) เป้าหมาย  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ   
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  

ความสามารถในการคัดกรองนักเรียนพิการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทำแผนและ
การขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อเด็กและเยาวชน
พิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจั ด
การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและ
บริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความ 
สามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภท มีสิทธิ
และ 

โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 
2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบ
และทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  แนวทางการพัฒนา  
 (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง 

และการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริม
สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี  ความสามารถ
พิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดัน
ให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ  

      (2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม  
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สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ  ได้
สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถ พิเศษใน
หลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ นักวิจัยความสามารถ
สูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

  เป้าหมายของแผนย่อย  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา 
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  เด็กและเยาวชนพิการทุก 
ประเภท มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมี
คุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
      ประเด็นการปฏิรูป   :  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
   1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
      ยุทธศาสตร์ที่  3   :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         เป้าหมายที่  1  :  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ 
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
        เป้าหมายที่   2   :  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐาน การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

        นโยบายที ่ 2 ด้านโอกาส  
                    แนวทางดำเนินการ  :  ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์        
ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น  โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนใน
การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภท
มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษา
ในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล   
  การจัดการเรียนรวมจึงถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
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เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการศึกษาพิเศษ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องเพ่ือเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาโดยมีหน้าที่
หลัก ได้แก่ คัดกรองและให้การช่วยเหลือนักเรียนหรือส่งต่อแพทย์เพ่ือวินิจฉัยนักเรียนที่มีแนวโน้มมีความบกพร่อง 
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดทำ/จัดหา พัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการพัฒนานักเรียน                 
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตลอดจนติดตามความก้าวหน้า/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
ของนักเรียนรายบุคคล และดำเนินงานตามระบบประกันภายในคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มแข็ง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
โรงเรียนจัดการเรียนรวมให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน จัดหาสื่อ/วัสดุ 
อุปกรณ์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา/ขยายผลให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่
จำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สนับสนุนให้มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความจำเป็นในการจัดการศึกษาเรียนรวม 
  ดังนั ้น เพื ่อให้การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมมีความเข้มแข็ง สอดคล้องตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงได้
กำหนดกิจกรรมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา การจัดระบบคัดครองและการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมเพื่อให้สามารถบริการนักเรียนพิการที่เข้าเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
     2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการคัดกรองนักเรียนได้ถูกต้อง 
        2.2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 
         2.2.3 เพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 

  2.3  เป้าหมาย 
         2.3.1  ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนพิการได้ 
        2.3.2  ครูสามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) สำหรับนักเรียนพิการได้ 
         2.3.3  ครสูามารถเขียนแผนเพ่ือขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนพิการได้ 

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

(1) ครูมีความรู้และทักษะในการคัดกรองนักเรียนพิการ 
(2) ครูมแีผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) สำหรับนักเรียนพิการ 
(3) ครูสามารถเขียนแผนเพื่อขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนพิการ 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
(1) นักเรียนพิการได้รับการคัดกรองด้วยกระบวนการที่อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
(2) นักเรียนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตรงตามความพิการ 

   (3) นักเรียนพิการได้รับสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการตรงตามความพิการ 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

   (1) ครูร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนพิการได้ 
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      (2) ครูร้อยละ 80 สามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) สำหรับ
นักเรียนพิการได้ 
       (3) ครูร้อยละ 80 สามารถเขียนแผนเพื่อขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน
พิการได้ 

     2.5.2 เชิงคุณภาพ 
      (1)  ครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้รับการพัฒนา 
      (2)  นักเรียนพิการเรียนรวม ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         2.6.1 นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  2.6.2 ครูมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับเด็กพิการที่สอดคล้องกับความพิการ
ของนักเรียนพิการ   

   2.6.3 ครูมีแผนเพ่ือขอสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสอดคล้องกับความบกพร่องทางการเรียนรู้
ของนักเรียนพิการ 

      2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ      :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  158,200.-  บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 การพัฒนาครู 
1.1 การอบรมการใช้แบบคัดกรอง
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ            
(150 คน ๆ 3 วัน) 

 
3,600 

 
87,500 

 
3,000 

 
2,000 

 
96,100 

1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) สำหรับนักเรยีนพิการ 
(105 คน ๆ 1 วัน) 

3,600 19,950 3,000 - 26,550 

1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทำแผนและการขอสื่อ สิ่งอำนวย
ความสะดวก (105 คนๆ 1 วัน) 

3,600 19,950 3,000 - 26,550 

2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

-   9,000 - -   9,000 

รวมท้ังสิ้น 10,800 136,400 9,000 2,000 158,200 
 

    2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. การอบรมการใช้แบบคัดกรอง
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 

96,100 - - - 96,100 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
2.การอบรมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการ  เร ื ่ อง              
การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) สำหรับนักเรียนพิการ 

- 26,550 - - 26,550 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทำแผนและการขอสื ่อ สิ ่งอำนวย
ความสะดวก 

- 26,550 - - 26,550 

4.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

- -   9,000 -   9,000 

รวม 96,100 53,100 9,000 - 158,200 
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โครงการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางจุฬาภรณ์  จันชารี    ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก ์  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(1) เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คน 
รุ่นต่อไปได้ใช้ อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย  

ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยังยืน 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้าหมาย  สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง - 

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 
พัฒนาและดำเนินโครงการ ที ่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนไทย 

  เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน  
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

      การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากร - 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ใช้ประโยชน์และการสร้างการยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 
 เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป    :  การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5   :  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย :  คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

        นโยบายที ่1 ด้านความปลอดภัย 
                     แนวทางดำเนินงาน  :  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยน้ำมือของมนุษย์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรง 
ชีวิต เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ที่เราทุกคนกำลังประสบอยู่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิด
จากการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ขาดความตระหนักและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยให้ความรู้แก่นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เมื่อ
เราสามารถอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพดีได้แล้ว เพื่อให้มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เกิด
บรรยากาศที่ดี       มีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ 
และนักเรียนยังสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และ สมศ. 
               ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรร
มาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่
เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้
มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง  
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        2.2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม        
ให้ยั่งยืน 
        2.2.3 เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และประสบการณ์ทีได้รับไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ 
        2.2.4 เพื ่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียนในการดำเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2.3  เป้าหมาย 
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   2.3.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 มีสภาพ 
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   2.3.2 สร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน บุคลากรทางการสึกษาในการดำเนินงานให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ    

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 

2.4.1  ผลผลิต (Output) 
   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2                  
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

 2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
  (1) ผู้เรียนร้อยละ 90 ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจในการ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้และปรบการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
  (2) ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจในการ        

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2         
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 100 

 

     2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ 

  (1) ผู้เรียนร้อยละ 90 ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   (2) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  (3) ผู้เรียนร้อยละ 90 นำความรู้และปรบการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ใน - 

ชีวิตประจำวัน 
     2.5.2  เชิงคุณภาพ 

  (1) ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  (2) ผู้เรียนร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  (3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2              

มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 2.6.1 นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดล้อม 
  2.6.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  มกราคม – มิถุนายน 2564 
 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ      :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
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2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 50,000.- บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมตั ิ - - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - - - - - 

3 ประชุมคณะทำงาน - - - - - 
4 ดำเนินงานตามโครงการ - - - - - 
5 นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล - 30,000 20,000 - 50,000 
6 สรุปและรายงานผล - - - - - 

รวมท้ังสิ้น - 30,000 20,000 - 50,000 
 

     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1. จัดทำโครงการและเสนอ 
ขออนุมัติ 

- - - - - 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

- - - - - 

3. ประชุมคณะทำงาน - - -  - 

4. ดำเนินงานตามโครงการ - 30,000 - - 30,000 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผล 

- - 20,000 - 20,000 

6. สรุปและรายงานผล - - - - - 

รวม - 30,000 20,000 - 50,000 
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โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                      กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภัทรชัย  ธรรมคุณชัย  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

        (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส  

            (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพื้นที่  

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวัฒนธรรมการ
ทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส และบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุก
ประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
     เป้าหมาย  บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

                               การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ปฏิรปูโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มี -
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมี
โครงสร้างแรงจูงใจและความ รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม  
       (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

 แนวทางการพัฒนา  กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินการ - 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

 เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
ของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมนิผล  และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดให้ได ้ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
           แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
           เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
           ประเด็นการปฏิรูป  : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
          เป้าหมาย    โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได้  
 

 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

          นโยบายท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
           แนวทางดำเนินการ  :  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ  

2.1 หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) กำหนด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 และวรรค 4 กำหนดในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีบทบาทหน้าที่ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการดำเนินงานแบบองค์รวม เพ่ือให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประสานงาน ร่วมมือในการนำไปใช้ขับเคลื่อน และการกำหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. ) ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตาม 
มาตรฐาน 

2.3  เป้าหมาย  
2.3.1 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง 
2.3.2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 105 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ         

นิเทศการศึกษา    

2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 

     2.4.1 ผลผลิต (Output) 
(1) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง 
(2) โรงเรียนในสังกัด  จำนวน 105 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                

และนิเทศการศึกษา    
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

(1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน  
                  (2) สถานศึกษาในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ และส่งผลใหม้ีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
                  (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการ
เตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
    2.5.1   เชิงปริมาณ 

         (1) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง 
         (2) โรงเรียนในสังกัด  จำนวน 105 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา    
     2.5.2  เชิงคุณภาพ 

         (1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน  
                             (2) สถานศึกษาในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้รับ
การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
                             (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความ
พร้อมในการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       การบริหารโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา -
หนองคาย เขต 2  มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

      2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม  2563 - กันยายน 2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ    :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 100,000.-  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 

1 จัดประชมุคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้งต่อปี - - - - - 

2 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบและนเิทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ          
ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์ 

100,000 
 
   

- - - 100,000   

3 จัดทำเครื่องมือการติดตามตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- - - - - 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ  รวม 
4 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และ
ศึกษานิเทศก ์

- - - - - 

5 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

- - - - - 

รวมท้ังสิ้น 100,000   - - - 100,000   
 

     2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. - มี.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. - ก.ย. 64) 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. เดอืนละ 1 คร้ัง        
รวม 12 คร้ังต่อปี 

25,000 25,000 25,000 25,000 100,000   

2. ประชุมวางแผนการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา             
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
และศึกษานิเทศก์ 

- - - - - 

3. จัดทำเครื่องมือการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

- - - - - 

4. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.      
และศึกษานิเทศก์ 

- - - - - 

5. จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสรุปรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล      
และนิเทศการศึกษา โดย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 

- - - - - 

รวม 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000   
 

 



 
249 

โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
                                  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  จ่าเอกพชร  รักษ์มณี     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม   
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 2 มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ               
และด้านบริหารทั่วไป ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  เป้าหมาย ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนา
ระบบบัญชีการศึกษาพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำหรับเป็นข้อมูลในการดำเนินการ
จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด  

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  แนวทางการพัฒนา จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย -
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด 
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเข้าข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมี
ฐานข้อมูลในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ  
      แผนการปฏริูปประเทศด้านการศึกษา 
      เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      ประเด็นการปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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       เป้าหมาย  :  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษา มีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ 
 

  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

          นโยบายที ่4 ด้านประสิทธิภาพ     
             แนวทางดำเนินการ  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 โครงการสำหรับโครงการที่ 5 ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาพื้นฐาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน : NEA เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NEA ให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ สำหรับเป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ดำเนินการในการจัดทำบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กพร.) ตัวชี้วัดที่ 50 
ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ
เว็บไซต์ และกำหนดให้โรงเรียนรายงาน การจัดทำแบบการเก็บข้อมูลและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาระบบ
บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ Google chrome Address : http://e-budget.bobobec.in.th 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทราบ ทุกรอบ 6 เดือน ทั้งนี่เพ่ือให้มีบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบทรัพยากร
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษาได้อย่างมีนัยสำคัญ และสามารถดำเนินการ
ปฏิรูปการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และอีกประการคือการจัดทำแบบ
ประมาณการ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ที่โรงเรียนต้องจัดทำเพื่อการของบประมาณเรื่องสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีหลาย
โรงเรียนที่มีเจ้าหน้าที่ใหม่ยังไม่เข้าใจรูปแบบการจัดทำและคำของบประมาณดังกล่าว 

   เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการนำเข้าข้อมูลบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : NEA ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จึงจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาระบบบัญชีขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาข้ึน 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน วิธีการ

บันทึกข้อมูลตลอดจนการเรียกรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
2.2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถรายงานและนำเข้าข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบ

บัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และทันตามกำหนดเวลา 
  2.3  เป้าหมาย 
          2.3.1 มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย 

         2.3.2 ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกข้อมูล  
ตลอดจนการเรียกรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2.3.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
        - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมี

แนวทาง 
ในการดำเนินการขั้นตอน การปฏิบัติงาน วิธีการบันทึกข้อมูลตลอดจนการเรียกรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนา
ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
               - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดมี 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหาร
ทั่วไป ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
 2.5.1 เชิงปริมาณ 

   (1)  ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   (2) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การใช้จ่าย 
งบประมาณ 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชมุมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ของสถานศึกษา 
   (2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับความพึงพอใจในเนื้อหาวิชาที่จัดอบรม และสามารถ 
นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในระบบรายงานการบริหารงบประมาณ           

รายจ่ายประจำปี 
  2.6.2 การบริหารจัดการของกลุ่มนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้อง 

มีความพึงพอใจ 
             2.6.3 ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ตุลาคม  2563 - กันยายน  2564 

  2.8 สถานทีด่ำเนินโครงการ   :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 2.9  งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 150,000 บาท 

ที ่ กิจกรรมหลกั รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 วางแผน 
1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 
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ที ่ กิจกรรมหลกั รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

2 กิจกรรมที่ 2 
2.1 จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชี
ขั้นพื้นฐาน 
     - ค่าอาหารกลางวัน                    
       (100 x 320 คน x 2 มื้อ) 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
       (30 x 320 คน x 4 มื้อ) 
     - ค่าตอบแทนวิทยากร 
       (ชม.ละ 600 x 10 ซม.) 
     - ค่าที่พักวิทยากร  
       (คืนละ 600 x 2 คืน) 
     - ค่าพาหนะวิทยากร 
2.2 ประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 

- 
 
- 
 

6,000 
 

1,200 
 

5,000 
 

 

64,000 
 

38,400 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

64,000 
 

38,400 
 

6,000 
 

1,200 
 

5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมินผล 
3.1 จัดทำสรุปผลการอบรม  
3.2 รายงานผลการดำเนินโครงการ 

- - 35,400 - 35,400 

รวมท้ังสิ้น 12,200 102,400 35,400 - 150,000 
ขอถัวจ่ายงบประมาณโครงการทุกรายการ 

 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 

(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ - - - - - 

2. แต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการ - - - - - 

3. จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชี 
ขั้นพื้นฐาน 

- - 114,600 - 114,600 

4. จัดทำสรุปผลการอบรม - - - 35,400 35,400 

5. รายงานผลการดำเนินโครงการ - - - - - 

รวม - - 114,600 35,400 150,000 
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ประมวลภาพกจิกรรม 

การจดัทำแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
สำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
 

 

 
 

นางละอออตา  พงษ์ฤทัศน์ 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกหนองคาย เขต 2 

ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2
เลขที่ 444 หมู่ที่ 2 ต ำบลจุมพล อ ำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคำย 43120
โทรศัพท์ 042-471969
e-mail : info@nongkhai2.go.th www.nongkhai2.go.th 


