
 แบบ สงป. 302

งบส่วนราขการ/รัฐวสิาหกจิ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ...................................................................................... รหัส

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ : ส�านักงานศึกษาธิการจังหวดักาฬสินธ์ุ รหัส เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

ผลผลติ/โครงการ :  ................................................................................... รหัส

ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคา่จา้งประจ�า 29,400,000.00         14,581,167.15         7,200,000.00           7,189,941.95           7,200,000.00           7,391,225.20           7,500,000.00           7,500,000.00           

    1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ

    1.3 ค่าจา้งชั�วคราว

2. งบด�าเนินงาน

    2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,855,758.00           783,289.18              500,000.00              455,483.18              500,000.00              327,806.00              500,000.00              355,758.00              

    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000.00              197,254.29              98,000.00                100,272.29              98,000.00                96,982.00                98,000.00                98,000.00                

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภณัฑ์

    3.2 ที�ดิน

    3.3 สิ�งก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนทั�วไป

          รายการ....(ครุภณัฑ ์ที�ดิน และสิ�งก่อสร้าง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภณัฑ ์ที�ดิน และสิ�งก่อสร้าง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจ่ายอื�น

        -  โครงการจดัท �าแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดั 38,900.00                15,299.00                20,000.00                15,299.00                18,900.00                

       -   โครงการเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรของส�านกังานศึกษาธิการจงัหวดั

กาฬสินธุ์

45,400.00                -                           22,700.00                22,700.00                

      -     โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายและ

ยทุธศาสตร์

60,000.00                19,048.00                20,000.00                19,048.00                20,000.00                20,000.00                

      -    โครงการขบัเคลื�อนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจงัหวดัโดยผา่นกลไกของ กศจ.

100,000.00              18,374.00                11,960.00                13,118.00                6,200.00                  5,256.00                  47,680.00                34,160.00                

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต�าแหน่ง)

แบบจัดท�าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลติ/โครงการ จ�าแนกตามงบรายจ่าย

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)

              รายงานผล ไตรมาสที� 2

                   จัดท�าแผน      

0 1 1 4 2 



 ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)

พฒันาหลกัสูตรต่อเนื�องเชื�อมโยงการศึกษาขั�นพื�นฐานกบัอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา

60,000.00                30,508.00                26,960.00                14,000.00                19,580.00                16,508.00                8,960.00                  4,500.00                  

     - โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยคุลบาทดา้น

การศึกษาสู่การปฏิบติั

191,100.00              7,920.00                  20,000.00                7,920.00                  15,800.00                155,300.00              

     - โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวตักรรมการศึกษาเพื�อ

พฒันาการศึกษา

284,000.00              79,776.00                2,362.00                  2,362.00                  81,360.00                77,414.00                200,278.00              

     - โครงการขบัเคลื�อนการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในระดบัพื�นที� 60,000.00                30,840.00                4,924.00                  48,540.00                25,916.00                11,460.00                

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 32,487,158.00         15,763,475.62         7,859,282.00           7,795,400.42           8,012,580.00           7,968,075.20           8,224,600.00           8,390,696.00           

   เงินงบประมาณที�กนัไว้เบิกเหลื�อมปีที�ผ่านมา

    เงินนอกงบประมาณ

ผูพิ้จารณา : ……………………………………………………………………………..

          ( …………………………………………………………………….....  )

ต�าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......

วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส�านกังบประมาณ   ส�านกันายกรัฐมนตรี



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงำน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ชื่อโครงกำร  Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลำรำยงำน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64       ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถำนะโครงกำร     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ                สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบดุ้านการพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้านการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย) 
4.5 แผนควำมม่ันคง (โปรดระบุ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบำยรัฐบำล 
 4.6.1 นโยบำยหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................ ................................................) 
 4.6.2 นโยบำยเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)  
4.7 ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
      (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

     ๔.8.1   แผนงำนพื้นฐำน 
    ๔.8.2   แผนงำนยุทธศำสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงำนบูรณำกำร 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักกำรและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์
และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  กอรปกับ
จากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562  พบว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย
สาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่เอ้ือต่อการสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตร
และตารางเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การทดสอบยังคงเน้นการจดจ าเนื้อหา
มากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง กระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายในการท างานในแต่ละพ้ืนที่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมท าร่วมประเมินผล อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการ
ท างาน และสร้างนวัตกรรมในการท างานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
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 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดท าโครงการ 
IFTE (Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการน าผลการวิเคราะห์และการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห์ 
และการวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams 
For Education) และโครงการ “ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 6.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ/แนวทางการ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 6.3 เพ่ือวิเคราะห์/วิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาในระดับ 
จังหวัด 
 6.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

 

7. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) มีฐานข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 1   
ฐานข้อมูล และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้บริการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) มีการน ารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

 3) สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโดยใช้รูปแบบการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา/นวัตกรรมการนิเทศ ที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทความต้องการ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

 4) ร้อยละของผู้เรียนที่คะแนน O-NET ผ่านเกณฑ์ 50 คะแนน แต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน 
      7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                  1) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ร้อยละ 20 ในปี 2665  

        2) คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (skiil) ของ World 
Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนในปี 2564 เป็น 68 คะแนน 

 
 
 
 
 
 



~ 4 ~ 

 

8. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
8.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้องในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
8.2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโครงการจากทุกสังกัด จ านวน ๑๗ โรงเรียน 

 

9. ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน   2564 
 

10. สถำนที่ด ำเนินกำร  
  

11. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
 กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศติดตามและประเมินผล 
 กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้แนวด าเนินงานโครงการ IFTE 
 กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ 
IFTE 
            กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายด าเนินงานตามแนวทางของ
โครงการ IFTE 
 กิจกรรมที่ 5 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายทางวิชาการ ร้อยแก่น สารสินธุ์ สรุปผลการ ประเมินผล 
ด าเนินงานตามโครงการ IFTE 
 กิจกรรมที่ 6 : ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ ประเมินผล ด าเนินงานตามโครงการ IFTE 
12. ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
       กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสังเครำะห์ วิจัย นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล 
                 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร “Innovation For Thai 
Education(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564”วันพุธ ที่ ๑๗  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ศูนย์รำชกำร
ชั้น ๒ 
                   สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศติดตามและประเมินผล ได้แนวทางการพัฒนาและตัวอย่าง นวัตกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
                           ตวัอย่าง กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดพัทลุง 
ประจวบ หนูเลี่ยง เด่น ชะเนติยัง และนวลพรรณ วรรณสุธี 
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการร่วมคิด  
  2. ด้านการวางแผน 

3. ก้านการด าเนินงาน 
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4. ด้านการติดตาม  
5. ด้านการร่วมประเมินผล 
6. ด้านการร่วมในผลประโยชน์ 
 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้  
ตัวอย่าง นวัตกรรมจากการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ พัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล 
ตัวอย่าง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model เพ่ือ 

ส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน   โดย   นางกุลระวีศ์  ศรีสุวรรณ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน    ปีการศึกษา : 2561 
                            การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพ่ือส่งเสริมการ
นิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความ
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ต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายในของ
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  2) ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ 
KULRAWEE  Model  เพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ดังนี้  2.1) พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของครู ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพ่ือ
ส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  2.2) พฤติกรรมด้านการเรียนรู้ของนักเรียน  ก่อนและ
หลังการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายในของ
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ดังนี้  3.1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3.2) ผล
การวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3.3) ผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) ศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน 
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ 
KULRAWEE  Model  เพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 
            กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) ครูผู้สอนเลือกแบบเจาะจงเฉพาะข้าราชการและ
พนักงานครูปีการศึกษา  2561  จ านวน  30 คน  2) กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเลือกเจาะจงเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  13 คน  3) นักเรียนเลือกเจาะจงเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 จ านวน  246 
คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนเลือกเจาะจงเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  246 คน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามจ านวน  3 ฉบับ ได้แก่ 1) 
แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู จ านวน  10 ข้อ  2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน จ านวน 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และผู้ปกครอง จ านวน  10 ข้อ  นอกจากนี้ยังมีแบบบันทึกข้อมูล จ านวน  3 ฉบับ ได้แก่  1) แบบบันทึก
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  2) แบบบันทึกผลการทดสอบ NT  และ  3) แบบ
บันทึกผลการทดสอบ O-NET สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบที (t-test) 
                 สรุปผลกำรวิจัย 
                      1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ 
KULRAWEE  Model  เพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  พบว่า ความคิดเห็นของ
ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยการนิเทศท่ีใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 
                      2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียน
เทศบาลเขาชัยสน  พบว่า  รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ได้แก่ รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากข้อมูลพ้ืนฐาน คือ KULRAWEE  Model  มีข้ันตอนการด าเนินงานนิเทศภายใน 6ขั้นตอน ดังนี้    1) K : 
Knowledge Sharing ขั้นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 2) U : 
Understanding  Sharing  ขั้นการหาความต้องการและความจ าเป็นของการนิเทศภายใน  3) L : 
Leading  By  design  ขั้นการวางแผนการนิเทศ  4) R : Reflection  and  Discussion  ขั้นการเตรียมการ
นิเทศ  5) A : Action to  change,  W : work on Real content , E : Encourage  Stroke ขั้นการปฏิบัติการ
นิเทศ และ 6) E : Evaluating  and  Reporting  ขั้นการประเมินผลปรับปรุงการนิเทศและรายงานผล 
                      3.   พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูตามความคิดเห็นของนักเรียน อยู่ในระดับมาก 
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                      4.  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมาก 
                      5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา 
                      6.  ผลการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ใน
ระดับชาติ 
                      7.  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ 
                      8.   ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียน
เทศบาลเขาชัยสน อยู่ในระดับมาก 

 
       กิจกรรมที่ 2 : กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงกำรรับรู้แนวด ำเนินงำนโครงกำร 
IFTE 
         สรุปผลกำรด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
“Innovation For Thai Education(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” วันที่ ๒๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบูรพำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)  จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปกิจกรรมได้ ดังนี้ 
           กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงการด าเนินงานกิจกรรม แนวทางการด าเนินงานตามด าเนินงานโครงการ 
“Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
           กิจกรรมที่ 2 ชี้แจงแนวทางการพัฒนาและคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
           กิจกรรมที่ 3 น าเสนอตัวอย่างวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  ของนวัตกรรม การบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                             1. กำรบริหำรจัดกำร  
           วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best practice) เรื่อง กำรบริหำรโรงเรียนตำมหลักดำว 6 แฉก 
               1. โรงเรียนขาดอัตราก าลังครู และครูมีวุฒิสอนไม่ตรงตามวุฒิ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
ฟิสิกส์ 2. คณะครูและบุคลากร ขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ขาดการทุ่มเทเอาใจใส่ 3. ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่
ตรงตามความสามารถของภาระงานและความรับผิดชอบ 4. โรงเรียนไม่ปรากฏชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน
ภายนอก   ดังนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนจึงจัดอบรมสัมมนาเพ่ือระดมความคิดของคณะครูและบุคลกรทาง
การศึกษา โดยได้ข้อสรุปประกาศเป็นวิสัยทัศน์ ไว้ว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน ด้วยประสบการณ์ครูมืออาชีพ โดยใช้การบริหารโรงเรียนตามหลักดาว 6 แฉก ที่
ได้คิดขึ้นเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโรงเรียน 
            กำรบริหำรโรงเรียนตำมหลักดำว 6 แฉก 
                  หัวใจส าคัญของดาว คือ การเรียนรู้โดย การท างานเป็นทีม  โรงเรียนต้องมีการจัดโครงสร้างและทีม
ท างานที่เหมาะสมซึ่งสามารถแบ่งทีมตามบทบาทและหน้าที่ ของทุกคน ได้เป็น 3 ทีม  ทีมน า ทีมท า ทีมตาม 
                        แฉกที่ 1 การบริงานเพ่ือสนองนโยบายการศึกษาชาติ 
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                     แฉกที่ 2 พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไกล 
                     แฉกที่ 3 วางแผนงานให้เข้าสู่ระบบ 
                     แฉกที่ 4 ประสานงานครบทุกฝ่าย 
                     แฉกที่ 5 การกระจายความรับผิดชอบ 
                     แฉกที่ 6 กอร์ปด้วยผลงานโรงเรียน 
                              2. กำรจัดกำรเรียนรู้  
เทคนิคกำรสอนแบบ MATH LEAGUE วิธีกำรสอนคณิตศำสตร์ใหม่ ด้วยรูปแบบ MATH LEAGUE 
            ผู้เขียนจึงคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และพัฒนาในระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่
รับผิดชอบ โดยเริ่มจากการส ารวจและศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป ซึ่งจากการใช้แบบส ารวจ แบบสอบถาม และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่
รับผิดชอบ พบว่าสาเหตุที่ท าให้นักเรียนของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
เบื่อหน่าย มาสนใจเรียน มาจากสาเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์มักใช้การสอนแบบ 
บรรยาย กิจกรรมไม่หลากหลาย นอกจากนี้มักให้แบบฝึกหัดแก่นักเรียนครั้งละมากๆ โดยคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์ ถ้า
ได้ฝึกมากๆ ก็จะท าให้เก่งได้ โดยไม่ได้คิดเลยว่านักเรียนจะเข้าใจในการเรียนหรือไม่ จะท าแบบฝึกหัดได้หรือไม่ 
หรือการบ้านวิชาอ่ืนๆ จะมากน้อยแค่ไหน 
              2. ด้านเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ และกระบวนการวัด/ประเมินผล จะพบว่าโดยธรรมชาติวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก และเป็นนามธรรม จะเห็นได้ชัดมรช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ต้องใช้
จินตนาการ และความตั้งใจในการเรียนมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่บังคับโดยเนื้อหา ซึ่งถ้า
เริ่มต้นไม่เข้าใจ ยิ่งเรียนไปก็ยิ่งไม่เข้าใจมากข้ึน แล้วในส่วนของการประเมินผล เช่นการสอบ entrance ก็เน้นให้
นักเรียนท าข้อสอบมากกว่าทักษะกระบวนการ ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักเรียนหันไปพ่ึงสถาบันกวดวิชา 
เพ่ือหาสูตรลัดในการท าข้อสอบหรือเดาข้อสอบ โดยขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 
              3. ด้านตัวนักเรียน ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นต้องการความท้าทาย การแข่งขัน ชิงรางวัล ชอบท างานร่วมกับ
เพ่ือนเป็นกลุ่ม นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ ต้องการให้มีเสียงดนตรีประกอบการเรียน เพ่ือผ่อนคลายและท า
กิจกรรมสนุกๆ เช่น การเล่นเกมมากกว่านั่งฟังเพียงอย่างเดียว 
             จากการวิเคราะห์ถึงความต้องการของนักเรียนให้สอดคล้องกับสภาพของบริบทของปัญหาที่เป็นอบยู่จะ
เห็นว่า การเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจ ตั้งใจ การคิดวิเคราะห์ ด้วยตนเอง ภายใต้กิจกรรมหรือเกมการแข่งขัน เป็น
กลุ่มท่ีท้าทายความสามารถและสนุกสนาน น่าจะท าให้นักเรียนมีความสนใจเรียนมากข้ึน ซึ่งก็จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ควรจะสูงกว่าที่ครูเป็นผู้ยื่นความรู้ให้เพียงอย่างเดียว ซึ่งทั้งหมดนี้ได้กลายเป็น
ที่มาของการคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และพัฒนาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่
ข้าพเจ้าตั้งชื่อว่า “เทคนิคการสอนแบบ Math League” ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อดูผลที่ได้จากการใช้วิธี
ดังกล่าว ว่าจะแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนได้ดีขึ้นจริงหรือไม่  รูปแบบการใช้เทคนิค Math 
League ประกอบการเรียนการสอนนั้น เป็นเทคนิคท่ีสอดแทรกอยู่ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้นั้นหมายความว่า จะไม่กระทบต่อแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนสามารถใช่สื่อการสอนและสอน
เนื้อหาสาระได้ตามที่คาดหวังในหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งเทคนิค Math League นั้นชื่อ Math หมายถึง
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คณิตศาสตร์ ส่วนค าว่า League ก็คือ League การแข่งขันที่มีการจัดอันดับตารางคล้ายๆ กับการแข่งขัน League 
ทางฟุตบอล ที่พบเห็นอยู่ทั่วไป เช่น พรีเมียร์ League ของประเทศอังกฤษ บุนเดสลิก้า ของประเทศเยอรมัน 
Thailand League ของประเทศไทย เป็นต้น เพียงแต ่Math League เป็น League แข่งขันทางการศึกษาเท่า
นั้นเอง ซึ่งในการจัดทีม ก็จะประกอบด้วยนักเรียน ทีมละ 4-6 คน โดยใช้แบบสอบก่อนเรียนในการจัดทีมตาม
อัตราส่วนของนักเรียนกลุ่มเก่ง 1 ส่วน : กลุ่มปานกลาง 2 ส่วน : กลุ่มอ่อน 1 ส่วน และให้แต่ละทีมเลือกกัปตันทีม 
1คน พร้อมทั้งหาโค้ชประจ าทีม ซึ่งจะเป็นครูในรายวิชาหรือครูท่านใดก็ได้ภายในโรงเรียน ที่ทางทีมของนักเรียน
เห็นว่าจะให้ค าปรึกษาได้  ในการจัดกิจกรรมการเรียนถ้ามีงานหรือกิจกรรมใดนอกเหนือจากการแข่งขันที่ท าเป็น
กลุ่มก็จะให้นักเรียนท างานตามทีมที่จัดไว้นี้เพื่อฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือการท างานเป็นทีม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์ซึ่งจะมีกัปตันทีมเป็นผู้ก ากับ และวางแผนในการด าเนินงานต่างๆ ในทีม โดยในชั่วโมงแรกของการ
เรียน ครูจะแจ้งให้แต่ละทีมทราบถึงรางวัล (สิ่งกระตุ้น) หรือสิ่งที่นักเรียนจะได้รับหลังการแข่งขัน Math League 
จบในแต่ละภาคเรียน เพราะอย่างที่ทั่วไปทราบกันเป็นอย่างดีว่า ถ้าให้นักเรียนแข่งข้ันแล้วประเมินในรายชั่วโมง
เท่านั้น ก็จะท าให้นักเรียนไม่สนใจกระตุ้นการเรียนรู้ได้ไม่มาก แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้รับหลักจากสิ้นภาคเรียนจะน า
คะแนนที่เป็นบวกของแต่ละทีมมาคิดเป็น 40% ของคะแนนจริง แต่ไม่เกิน 20 คะแนน เพ่ือน าไปคิดเป็นเกรดของ
นักเรียนแต่ละคนในทีม ซึ่งจะไม่มีการหารหรือลดทอนคะแนนแต่อย่างใด เช่น ทีม ก. ท าคะแนนในตารางได้ 35 
คะแนน ท า 40% คือ 14 คะแนน ไปใส่ให้นักเรียนแต่ละคนในทีม ก. เพ่ือไปรวมกับคะแนนในส่วนอื่นๆ แล้วคิด
ออกมาเป็นเกรด นั้นคือจากคะแนน 100 คะแนน นักเรียนในทีม ก. มี 14 คะแนน เหลืออีก 86 คะแนน ที่เกิด
จากการเรียนปกต ิซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจเรียนละร่วมกิจกรรมได้ดีขึ้น เพ่ือจะได้เกรดที่สูงขึ้นในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ส่วนทีมที่มีคะแนนติดลบ ก็จะคิดเป็น 0 คะแนน หมดทุกคนในทีม ซึ่งไม่มีผลต่อการคิดเกรดใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ทุกคนยังมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการเรียนปกติ ตรงนี้เองที่จะท าให้นักเรียนทั้งเก่งและ
อ่อน กล้าที่จะแสดงออก ร่วมกิจกรรม ท าให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตัวนักเรียนได้โดยไม่ต้องกังวล
ใจอะไรทั้งสิ้น  ส าหรับการใช้นักเรียน Math League นั้น เมื่อถึงขั้นข้ันฝึกท าโจทย์ หรือแบบฝึกหัดทาง
คณิตศาสตร์ แจะให้นักเรียนแต่ละทีม ทบทวนสาระ ท าได้เรียนรู้มาในต้นชั่วโมง เพ่ือเตรียมตัวแข่งขันประมาณ 5 
นาท ีหลังจากนั้น ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยก าหนดว่า นักเรียนในทีมเดียวกันห้ามนั่งติดกัน และเมื่อเพลงดังขึ้น
ให้ส่งปากกาเคมี 2 ด้าม ไปรอบๆ วง ถ้าเสียงนกหวีดดัง เพลงหยุด แล้วปากกาเคมีอยู่ที่ใครคนนั่นเป็นคนที่หยิบ
โจทย์ที่ครูเตรียมไว้เพ่ือจะท าโจทย์ดังกล่าว ซึ่งต้องฟังค าสั่งจากคนที่หยิบแผ่นค าสั่งในแต่ละครั้งก่อนปฏิบัติตาม
ค าสั่ง เช่น ค าสั่งให้คนที่อยู่ด้านซ้ายของคนท่ีมีโจทย์ออกมาท าโจทย์ข้อนี้ เป็นต้น ในบางครั้งอาจจะมีการส่งปากกา
เคมีถึง 3 ด้าม โดยก าหนดว่า ด้ามท่ี 1 เป็นโจทย์ ด้ามท่ี 2 เป็นค าสั่ง ด้ามท่ี 3 เป็นค าขอร้อง (เป็นสิ่งที่ครูใส่เข้าไป
เพ่ือความสนุกสนาน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้) หลังจากท่ีโจทย์ซึ่งเป็นโจทย์แบบอัตนัย เพ่ือฝึกการคิด
วิเคราะห์เสร็จ ถ้าท าโจทย์ได้ถูกต้องชัดเจน จะได้ +1 คะแนน ถ้าท าโจทย์ผิด หรืออธิบายวิธีการหรือการได้ค าตอบ
มาไม่ชัดเจน จะได้ -1 คะแนน ซึ่งจะได้คะแนนเท่ากันทุกคนในทีม นอกจากนี้ในโจทย์บางข้อ นักเรียนกับกรรมการ 
(ครูผู้สอน) สามารถต่อรองคะแนนกันได้ตามความเหมาะสมของโจทย์ เช่น ข้อนี้นักเรียนมองว่ายาก ถ้าท าถูกขอ
คะแนน +2 คะแนน ถ้าท าผิดก็จะได้ -2 คะแนน เช่นกัน ในระหว่างด าเนินการแข่งขั้น Math League ถ้ามีการท า
ผิดกฎ เช่น ส่งปากกาเคมีช้า ถ่วงเวลา เพราะว่าเป็นนักเรียนที่เก่งอยากจะออกมาท าโจทย์เอง ช่วยบอกค าตอบแก่
เพ่ือนที่ออกมาท าโจทย์ คุยเสียงดัง หรือรบกวนผู้อื่น กรรมการสามารถให้ใบเหลือง ใบแดงได้ โดยก าหนดไว้ว่า ถ้า
เป็นใบเหลือง จะถูกตัดคะแนนทีมละ -1 คะแนน ถ้าเป็นใบแดง จะถูกตัดคะแนนทีมละ -2 คะแนน นอกจากนี้หาก
ทีมใด ได้รับใบเหลือง 2 ครั้งในการแข่งขันที่ติดต่อกันหรือได้รับใบแดง จะส่งผลให้การแข่งขันในครั้งต่อไปทีม
ดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน (ถูกแบน) 1 ครั้ง 
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หลังจากแข่งขันเสร็จแต่ละครั้ง (แต่ละชั่วโมง) ให้กรรมการสรุปคะแนนลงตารางคะแนน Math League รวม เพ่ือ
จัดเรียนอันดับทีมแล้วแจ้งให้นักเรียนทราบต่อไป และในรายวิชาเดียวกันของแต่ละห้องเรียนก็สามารถจัดล าดับโดย
ก าหนดให ้2 อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนตกชั้น ไปแข่งขัน Math League ในชั้นที่ต่ ากว่าตามล าดับคะแนนที่
พร้อมทั้งน า 2 อันดับสูงสุด ของชั้นที่มีคะแนนต่ ากว่าขึ้นมาแข่งขัน Math League แทน นอกจากนี้ในช่วงกลาง
ของเนื้อหาหรือจบหน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วย อาจจะให้แต่ละทีมจับฉลากเพ่ือประกบคู่การแข่งขัน FA Cup โดยใช้
เวลาว่างหรือช่วงพักกลางวัน ในการแข่งขันแบบเหย้า – เยือน เพ่ือให้แต่ละทีมได้ช่วยกันเตรียมความพร้อม และ
ทบทวนความรู้ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง ซึ่งแต่ละทีมสามารถนัดให้โค้ชช่วยในการเตรียมความพร้อมของทีมได้ 
หลังจากทดลองใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวพบว่าสิ่งที่น่าสนใจ และจะเป็นสิ่งที่น าไปสู่การแก้ปัญหา 
และพัฒนานักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยมีผลการวิจัยเป็นเครื่องยืนยัน ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าวพบว่า เทคนิค 
Math League ช่วยท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามศักยภาพของนักเรียน ยิ่งไปกว่านั้น
วิธีการนี้ นอกจากจะพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ยังพัฒนาในด้าน
คุณลักษณะต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละ การท างานเป็นทีม การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น 
          อนึ่ง เทคนิคการจัดการแข่งขัน Math League สามารถน าไปปรับปรุงใช้กับทุกวิชาเพราะเป็นรูปแบบของ
กิจกรรมที่จัดได้ง่าย อุปกรณ์ไม่มาก สถานที่อาจจะเป็นห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนก็ได้ น่าสนใจ และตรงกับ
สภาพของนักเรียน สามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในหลายๆ ด้าน หลายๆ วิชา ไปพร้อมกันโดยเฉพาะ
วิชาสามัญ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยรวมให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ก็คงจะท าได้ไม่ยาก อาจจะเริ่มด้วยการประชุมครู
ในรายวิชาที่สนใจเข้าร่วม ในระดับชั้นเดียวกัน ภายใต้ชื่อ “League วิชาการระดับชั้น….” ซึ่งในการจัดทีมของ
นักเรียนแต่ละห้องแทนที่จะใช้แบบทดสอบก่อนเรียน ก็ให้ดูจากเกราดเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมาของนักเรียนแต่ละ
คน เพราะมีหลายวิชา นักเรียนมีความสามารถแต่ละวิชาแตกต่างกันก็น่าจะเป็นแนวทางที่จะปฏิบัติได้ไม่ยาก แต่
ผลที่ได้รับมีคุณค่ามากส าหรับนักเรียน และการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
                             3. กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
                                 ชื่อวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) : รูปแบบกำรนิเทศและพัฒนำครู 
Coaching Online กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๓  
    1. ขั้นเตรียมกำรก่อนกำรนิเทศและพัฒนำ  
         เป็นการเตรียมความพร้อมการรับการนิเทศ ปฐมนิเทศ ชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดในการรับการนิเทศ 
ทดสอบการใช้งานเว็บ Coaching Online และท าการทดสอบก่อนการรับการนิเทศ  
    2. ขั้นตอนกำรนิเทศและพัฒนำ โดยด าเนินการนิเทศและพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยกระบวนการ 
Coaching Online ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้  
          1) ขั้นก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ : ก าหนดให้ผู้รับนิเทศ มีส่วนร่วมในการพิจารณาเนื้อหาที่จะเรียนรู้ 
ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ ส ารวจและประเมินตนเองว่ามีเป้าหมายในการเรียนรู้อะไรบ้าง ระดับการเรียนรู้ของ
ตนเอง สิ่งที่ตนเองจาเป็นต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม  
          2) ขั้นแสวงหาความรู้ : จากการที่ผู้รับการนิเทศทราบเป้าหมายและความรู้ของตนอยู่ระดับใดแล้ว ต้อง
ก าหนดแนวทางหรือวิธีการเพ่ือให้ได้ซึ่งความรู้ที่ตรงกับความต้องการ โดยด าเนินการแสวงหาความรู้จากแหล่ง 
ต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายทั้งภายในและภายนอก  



~ 11 ~ 

 

          3) ขั้นแบ่งปันความรู้ : การที่ผู้รับการนิเทศน าความรู้ที่แสวงหาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ร่วมกัน  

4) ขั้นการจัดเก็บความรู้ : เป็นการน าเอาความรู้ ทั้งที่เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และ
ความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (Tacit Knowledge) จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยจัดเก็บความรู้ที่สร้างขึ้น
ให้เป็นหมวดหมู่และเก็บลงในฐานข้อมูล ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ ที่เตรียมไว้  

5) ขั้นการใช้ประโยชน์จากความรู้ : การน าเอาความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน การแก้ไขปัญหา
หรือการตัดสินใจต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

6) ขั้นประเมินผลการใช้ความรู้ : เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้รับการนิเทศในเชิงบวก โดยให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผู้รับการนิเทศและพัฒนา เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้นิเทศ ผู้สอนงานและผู้รับการนิเทศ น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ 
    3.ขั้นประเมินผลกำรนิเทศและพัฒนำ  

3.1 ประเมินจากการตอบค าถาม อภิปรายแสดงความคิดเห็น  
3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการท างานกลุ่ม รายบุคคล  
3.3 การประเมินโดยกลุ่ม  
3.4 การประเมินโดยตนเอง  
3.5 ประเมินโดยการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  

4. ผลกำรด ำเนินงำน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
     4.1 ผลที่เกิดขึ้นกับครู  

 รูปแบบการนิเทศและพัฒนาแบบ Coaching Online ช่วยลดข้อจ ากัดในการนิเทศแบบปกติทั้งในด้าน
งบประมาณและระยะเวลา ครูสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ เต็มตามศักยภาพ 
กระบวนการจัดการความรู้ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชา
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในลักษณะออนไลน์ขึ้น ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู  
     4.2 ผลที่เกิดขึ้นกับสถำนศึกษำ  

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการนิเทศและพัฒนาอย่างทั่วถึง ลดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนา รวมถึงครูมีเวลาสอนและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้
การบริหารจัดการในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
      4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

 การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สามารถด าเนินการนิเทศได้อย่างครอบคลุม 
ทั่วถึง เกิดกระบวนการนิเทศที่หลากหลาย ลดข้อจ ากัดในด้านศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอ รวมถึงการเดินทางไปนิเทศ 
โรงเรียนอยู่ไกล ไม่สะดวก และเป็นแนวทางให้หน่วยงานการศึกษาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาครู ในการ
สนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยพัฒนาระบบการนิเทศและพัฒนา
ครูให้มีความหลากหลายและประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการพัฒนาตนเองของครู  
      4.4 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรน ำนวัตกรรมไปใช้  

 กระบวนการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ  
5.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการจัดการศึกษา  
5.2 การเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
5.3 การวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต  

6. บทเรียนที่ได้รับ  
6.1 การน าเอารูปแบบนิเทศและพัฒนาครู แบบ Coaching Online ไปใช้ในการพัฒนาครู ก่อนการใช้

งานควรมีการอบรมทักษะพ้ืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตแก่ครูที่เข้ารับการนิเทศก่อน เช่น 
การใช้ Blogs, Web board, E-mail, Facebook, Chat room, Video call และ Search engine เป็นต้น เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการนิเทศแบบ Coaching Online แม้แต่ผู้นิเทศเองก็จ าเป็นจะต้องมีทักษะพ้ืนฐานดังกล่าว จึงจะ
ท าให้กระบวนการนิเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

6.2 รูปแบบนิเทศและพัฒนาครู แบบ Coaching Online แม้จะเป็นลักษณะของการนิเทศทางไกล ซึ่ง
ผู้รับการนิเทศอยู่ที่ใดก็สามารถรับการนิเทศได้ทุกที่ทุกเวลาก็ตาม หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่น าไปใช้ สามารถน า
รูปแบบการนิเทศออนไลน์ 
           กิจกรรมที่ 4 สนทนากลุ่ม (Focus Group) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                    สรุปตัวแทนการน าเสนอ นวัตกรรมจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตัวแทนน าเสนอ
นวัตกรรม ดังนี้ 
                     กลุ่มท่ี ๑ น าเสนอโดยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย นวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาการนิเทศภายในโดย
ใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยกลยุทธ์การ
วิจัยบทเรียน (Lesson Study)  
                    กลุ่มท่ี ๒ น าเสนอโดยโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง นวัตกรรมโดยการน าโปรแกรม PIES model 
ช่วยสอน 
                    กลุ่มท่ี ๓ น าเสนอโดยโรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ นวัตกรรมด้านการบริหารการพัฒนา
ทักษะการจัดเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด (Thinking School)  
                     กลุ่มท่ี ๔ น าเสนอโดยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้  Google Classroom  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            

13. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด (จำกข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

1) มีฐานข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 1   
ฐานข้อมูล และเผยแพร่ให้ผู้เกีย่วข้องได้ใช้บริการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) มีการน ารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนละ 1 นวัตกรรม 
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     13.2 เชิงคุณภาพ 
1) มีฐานข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์  

และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้บริการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) มีการน ารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
 
๑4. ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภำยในโครงกำร / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

วันที่  17  กุมภำพันธ์ 256๔ ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
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ภำพประกอบกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรเพ่ือสร้ำงกำรรับรู้แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ จังหวัดกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วันที่  ๒๐   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมบูรพา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จงัหวัดกาฬสินธุ ์

ประธำนในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจำก นำยเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  

คณะ Supervisor Teams จำก ศธจ.กำฬสินธุ์, สพป.กส.๑,๒,๓, สพม.๒๔ ,สช. และ สนง.พระพุทธศำสนำ 

ครูผู้เข้าร่วมการอบรมฯ เป็นผู้บริหารและครูวิชาการ 
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ตัวแทนโรงเรียนน ำเสนอ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

บรรยำย : แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมด ำเนินงำนโครงกำร “Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศกึษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่
จังหวัดกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” โดย นำยภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษำนิเทศก์ 

กำรจัดกิจกรรม AAR  วันที่  ๒๐  มีนำคม  ๒๕๖๔ เวลำ 1๖.00 น. 
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15. งบประมำณ  
งบประมำณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

284,000 79,776 2,362 ๗๗,๔๑๔ - - 
แหล่งงบประมำณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

16. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

    1. ระยะเวลาในด าเนินการกะชั้นชิดเกินไป ท าให้ยากต่อการด าเนินงานโครงการ 
    2. งบประมาณมีจ ากัดเกินไป ท าให้ขาดความคล่องตัว 

     16.2 แนวทางแก้ไข 
   ๑. สป.ควรวางแผนการด าเนินงานตั้งแต่เนิ่นๆเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

              2. งบประมาณควรให้เพียงพอกับการด าเนินการ เช่น ควรให้แต่ละจังหวัดส่งแผนการด าเนินการเพื่อขอ
งบประมาณตามความจ าเป็น ควรค านึงถึง ขนาดจังหวัด ใหญ่ กลาง เล็ก  
17. แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
             ๑. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยด ำเนินงำนตำมแนวทำงของโครงกำร IFTE 
             2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนำนวัตกรรมตำมโครงกำร IFTE 
             3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยทำงวิชำกำร ร้อยแก่น สำรสินธุ์ สรุปผลกำร ประเมินผล ด ำเนินงำน
ตำมโครงกำร IFTE 
             4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปผลกำร ประเมินผล ด ำเนินงำนตำมโครงกำร IFTE 
18. ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
             1. โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             ๒. เด็กนักเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และด าเนินการจัดท า
นวัตกรรมด้านกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล 
 
๑9. ผู้รำยงำน..........นายภูมบิดินทร์  หัตถนิรันดร์.............ต ำแหน่ง........ศึกษานิเทศก.์............................................ 
     โทรศัพท์.....0810487900.....โทรสำร................................E–mail : .......phum.hat@msn.com............ 
20. วันที่รำยงำน ณ วันที่ .......31...... เดือน ......มีนาคม.......พ.ศ. ........2564............... 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงำน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ชื่อโครงกำร  ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
                     โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
3. ห้วงเวลำรำยงำน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64       ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถำนะโครงกำร     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบดุ้านการพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้านการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย) 
4.5 แผนควำมม่ันคง (โปรดระบุ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบำยรัฐบำล 
 4.6.1 นโยบำยหลัก  (โปรดระบุข้อ................................................................. ...........................................) 
 4.6.2 นโยบำยเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)  
4.7 ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
      (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอร์ม  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงำนพื้นฐำน 
    ๔.8.2   แผนงำนยุทธศำสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงำนบูรณำกำร 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักกำรและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ 
ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้าน
ทัศนะ  และมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถ
อันโดดเด่น ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกันทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือรวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่ง
การศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐาน
พหุปัญญามีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้ งการศึกษาในระบบ นอกระบบ      
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑            
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา           
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง        
ได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการตามภารกิจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคาดหวัง
ว่า ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อน        
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน      
ด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ ซึ่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ ความรู้   
และความช านาญในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นจุดเน้นส าคัญประเด็น
หนึ่งในหัวข้อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการตามแผนแม่บท     
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อน  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้น 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือก าหนดกรอบและพัฒนาตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 6.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 6.3 เพ่ือคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย   
 

7. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

  1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีกรอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพและเทคนิค/วิธี การจัดการ
เรียนรู้ จ านวน  60 คน 

3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย 
      7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

8. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
9. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ถึง  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

10. สถำนที่ด ำเนินกำร   
 

11. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
 กิจกรรมที่ 1 จัดท ากรอบตัวชี้วัดร่วม 
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ 5 คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัยและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ 6 สรุปและสะท้อนผลการด าเนินงานตามโครงการ (AAR) 
12. ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
  จัดท ากรอบตัวชี้วัดร่วม จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และ วันที่ 14 มกราคม 
2564 
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13. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด (จำกข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
  N/A 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
  N/A 
 
๑4. ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภำยในโครงกำร / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
  N/A 
 

15. งบประมำณ  
งบประมำณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

100,000 18,374 13,118 5,256 - - 
แหล่งงบประมำณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

16. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
  จัดท ากรอบตัวชี้วัดร่วม ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19  
     16.2 แนวทางแก้ไข 
  ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
17. แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
 1) อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
 2) วิพากษ์ตัวชี้วัดร่วมโดยผู้ทรงวุฒิ  
18. ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
  1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีตัวชี้วัดร่วมเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไป 
 

๑9. ผู้รำยงำน นางสาวจุฑารัตน์  สุพลแสง    ต ำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์.....0924491451....โทรสำร...043-861728...E–mail : ..........kruratn@gmail.com........ 
20. วันที่รำยงำน ณ วันที่ ....31..... เดือน ...มีนาคม.....พ.ศ. ....2564......... 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงำน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ชื่อโครงกำร  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลำรำยงำน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64       ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถำนะโครงกำร     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ                สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบดุ้านการพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้านการศึกษา) 
4.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย) 
4.5 แผนควำมม่ันคง (โปรดระบุ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบำยรัฐบำล 
 4.6.1 นโยบำยหลัก  (โปรดระบุข้อ..................................................................................................... .......) 
 4.6.2 นโยบำยเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)  
4.7 ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
      (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอร์ม  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     ๔.8.1   แผนงำนพื้นฐำน 
    ๔.8.2   แผนงำนยุทธศำสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงำนบูรณำกำร 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักกำรและเหตุผล  
 สืบเนื่อง (1) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย  โดยอ านาจหน้าที่ข้อหนึ่งที่
มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและ
แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีของจังหวัด (2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 1)  มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  และ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)  มาตรา 16  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ๆโดยจัดท าเป็น
แผนห้าปี ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   มำตรำ 9 ในวำระเริ่มแรก กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฯตำม
มำตรำ 16 เดิม ในพระรำชกฤษฎีกำนี้ฉบับนี้ให้จัดท ำเป็นแผนสำมปี โดยมีห้วงระยะเวลำตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ถึง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  และมาตา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า
ภารกิจใดมีความจ าเป็น  หรือสมควรที่จะยกเลิก  ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดย
ค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาลและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   และ(3) กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 5 มาตรา 54 หน้าที่ด้าน
การศึกษา รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และ
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สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย   รัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี
การร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่
เนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลทั้งนี้ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการ
และตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
 ดังนั้น จากข้อกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ในฐานะตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค จึงต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะ
สามปี  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการให้ตอบสนองตามข้อกฎหมายและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับจังหวัด  และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
กาฬสินธุ์เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ร่วมเสนอ
แนวทางการจัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและมีการขับเคลื่อนแผนระดับต่าง ๆลงสู่การปฏิบัติตามภารกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

6. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 เป็น
แผนที่มีคุณภาพ มีทิศทางที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่นที่เก่ียวข้อง    

 

7. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1). ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา  

ของจังหวัด จ านวน 1 แนวทาง 
 2) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์(พ.ศ.2563-2565)  
ฉบับทบทวน 2565 (ระดับ 5) 
 3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์(พ.ศ.2563-2565) 
ฉบับทบทวน 2565 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการพัฒนาก าลังคนของชาติในพ้ืนที่จงัหวัด 
จ านวน 1 ฉบับ 
 

      7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1) หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์มีการบูรณาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  2) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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8. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
 8.1 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 18 หน่วยงาน 
 8.2 หัวหน้าหนว่ยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน รวมทั้งสิ้น  80 คน 
 

9. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 
 

10. สถำนที่ด ำเนินกำร ……………….. 
  

11. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
 กิจกรรมที่ 1 : จัดท าสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการวางแผน 

 กิจกรรมที่ 2 : ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565    
เวลา 2 วัน 
 กิจกรรมที่ 3 : สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

12. ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
 N/A 
13. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด (จำกข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
 N/A 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
 N/A 
๑4. ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภำยในโครงกำร / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 N/A 
 

15. งบประมำณ  
งบประมำณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

38,900 - - - - - 
แหล่งงบประมำณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

16. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 N/A 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
 N/A 
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17. แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
 N/A 
18. ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
 N/A 
 
๑9. ผู้รำยงำน.......นางสุมาลี  ล าเพย.........ต ำแหน่ง........นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.......................... 
     โทรศัพท์...083-9398356....โทรสำร....043-861728.....E–mail : …sumalee6358@gmail.com...... 
20. วันที่รำยงำน ณ วันที่ .....31.... เดือน .....มีนาคม.......พ.ศ. ....2564......... 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงำน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ชื่อโครงกำร  ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3. ห้วงเวลำรำยงำน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64       ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถำนะโครงกำร     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ                สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย)์ 

เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 

4.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบดุ้านการพัฒนาการเรียนรู้) 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
              เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ

กำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้านการศึกษา) 

ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วง

วัย) 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ 
วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคน
เก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต.. 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
     แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบ
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

4.5 แผนควำมม่ันคง (โปรดระบุ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย)์ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิต มีส่วนร่วม 

และมีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง 

4.6 นโยบำยรัฐบำล 

 

แบบฟอร์ม  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 4.6.1 นโยบำยหลัก  (โปรดระบุข้อ.................................................................................................... ........) 
 4.6.2 นโยบำยเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)  
4.7 ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
      (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงำนพื้นฐำน 
    ๔.8.2   แผนงำนยุทธศำสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงำนบูรณำกำร 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักกำรและเหตุผล  

การตรวจราชการเป็นกลไกและเครื่องมือส าคัญของรัฐในการตรวจสอบความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามนโยบายแห่งรัฐ เป็นการสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการตรวจ ติดตาม ผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐด้านนโยบายและแผนงานที่ส าคัญ  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 ก าหนดให้มีการตรวจราชการ ติดตาม 
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ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจ
ราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 8 ก าหนดให้การตรวจราชการ 
การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง เป็นการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศ ให้ค าปรึกษา และแนะน า เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในขอบเขต อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้สอดส่องดูแล
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ ก าหนด
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด ศึกษา  
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัด รวมทั้ง
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาการศึกษาระดับจังหวัด  

ดังนั้น เพ่ือให้การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดท า
โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ขึ้น   
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือจัดท าแผนสนับสนุนการตรวจราชการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 6.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 6.3 เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

7. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
     1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีแผนสนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการที่มีความสอดคล้องที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 เล่ม 
               2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจราชการ ของหน่วยงานทาง
การศึกษา/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 2 ครั้ง/ป ี
               3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการที่สมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม 
      7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
      หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบผลการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และน าผลการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาการด าเนินงาน 
ในปีต่อไป 
 

8. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
 หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายรับตรวจ 
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9. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ธันวาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 
 

10. สถำนที่ด ำเนินกำร   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

1)  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2)  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
3)  โรงเรียนกมลาไสย สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 

11. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ 
 กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจราชการ 
 กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 กิจกรรมที่ 5 สรุปและสะท้อนผลการด าเนินงานตามโครงการ (AAR) 
 

12. ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
 กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ 
                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความ
เข้าใจ ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   
 กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ ระหว่างวันที่ 
9-19 มีนาคม 2564 เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจราชการ 
  นิเทศ ติดตาม และเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2564  
 กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ 
พ ฒนทวีดล) เขตตรวจราชการที่ 12    ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศูนย์
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
13. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด (จำกข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และเตรียมควำมพร้อมก่อนรับกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1) 

2) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร        ที่สมบูรณ์ 
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     13.2 เชิงคุณภาพ 
  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รับทรำบผลกำรน ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ   และกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งน ำผลกำรด ำเนินงำนไปพัฒนำงำนในปีต่อไป 
 
๑4. ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภำยในโครงกำร / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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15. งบประมำณ  
งบประมำณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

80,000 36,648 บาท 16,368 บาท 20,280 บาท - - 
แหล่งงบประมำณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

16. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
  ไม่สามารถระบุจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตรวจราชการได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงานท าให้การประมาณการด้านงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
  สอบถามข้อมูลจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมจตรวจราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือความชัดเจน 
17. แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
  เตรียมความพร้อมเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
18. ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รับทรำบผลกำรน ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ   และกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งน ำผลกำรด ำเนินงำนไปก ำหนดนโยบำยด้ำนศึกษำต่อไป 
 

๑9. ผู้รำยงำน นางสาวจุฑารัตน์  สุพลแสง    ต ำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์...092-4491451.....โทรสำร...043-861728...E–mail : ........kruratn@gmail.com......... 
20. วันที่รำยงำน ณ วันที่ ....31..... เดือน ...มีนาคม.....พ.ศ. ....2564......... 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงำน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ชื่อโครงกำร  ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
3. ห้วงเวลำรำยงำน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64       ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถำนะโครงกำร     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ                 สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบุด้าน...................................................................................................................) 

4.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบดุ้าน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน..............................................................................................................)  
4.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์................................................................ ...................................................................) 
4.5 แผนควำมม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... .....) 
4.6 นโยบำยรัฐบำล 
 4.6.1 นโยบำยหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)  
 4.6.2 นโยบำยเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ..................................................................................................... ...) 
4.7 ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
      (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงำนพื้นฐำน 

 

แบบฟอร์ม  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.8.2   แผนงำนยุทธศำสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงำนบูรณำกำร 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักกำรและเหตุผล  
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา ภาคบังคับ  อย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ  การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๒๕ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มี การอบรมเลี้ยงดู เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย  อย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาการ ของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อน  ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็น ที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอด
ช่วงชีวิต แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยโดยเป้าหมาย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ 
มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals :SDGs) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นในปัจจุบัน โดยไม่
ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง ดังเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะต้องสร้าง
หลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 
2573 SDG040201 ร้อยละของเด็กที่อายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตามเพศ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐาน ๓ ด้าน จ านวน ๑๙ ตัวบ่งชี้ /๗๕ ข้อ อีกทั้ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 
2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 และแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาศึกษาปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1เด็ก
ปฐมวัยกาฬสินธุ์เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน กลยุทธ์ 5 พัฒนาสถานศึกษาและสถาน
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พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จากเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนที่กล่าวข้างต้น 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงานในสังกัด
ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการบูรการแบบมีส่วนร่วมจากกระทรวงและหน่วยงาน
ระดับกรมจนถึงระดับพื้นท่ีโดยมอบหมายให้หน่วยงานในระดับจังหวัดด าเนินการตามแผนระดับต่าง ๆ ของจังหวัด 
และของหน่วยงาน ภายใต้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งภาครัฐ  และเอกชนที่เปิด
สอนระดับปฐมวัย จ านวน 1,015 แห่ง เด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี) จ านวน 41,646 คน เป็นฐานข้อมูลในการวาง
แผนการพัฒนาดังกล่าว 
 ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมและบูรณาการให้เกิด       
การท างานรูปแบบบูรณาการในระดับจังหวัด ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์    
ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จึงจัดท าโครงการ “ขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดกำฬส ินธุ์” ขึ้น 

 
6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอย่าง
ทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย 

6.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

6.3 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย 

 
7. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
    1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)ี ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
   2.  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 
   ๓. ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแล พัฒนา    
และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย (ค่าเป้าหมาย จ านวน ไม่น้อยกว่า 100 คน) 

7.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ -  
8. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  

8.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
8.2 สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
8.3 ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 8.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ทุกสังกัด ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  



~ 35 ~ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  องค์การภาคเอกชน  
9. ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
 
10. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
11. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
 กิจกรรมที่ 1 : ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานปฐมวัยของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 
    กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ     การประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
             กิจกรรมที่ 4 : คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) ปฐมวัย 
     กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลและรำยงำนผล 
    
12. ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
 กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 - วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
 - วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 - วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ 
  กลุ่มเป้าหมาย 
   1. ครูปฐมวัยในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑-๓    จ านวน  ๓๖ คน 
        ๒. ครูผู้ดูแลเด็กบ้านอุ่นรัก สังกัด พมจ.    จ านวน    ๑ คน 
        ๓. ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท.     จ านวน  ๔๐ คน 
        ๔. ครูปฐมวัย  สังกัดเอกชน     จ านวน   ๙ คน 
        ๕. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้เกี่ยวข้อง) จ านวน  ๓๔ คน 
                                                                                      รวมทั้งสิ้น          ๑๒๐ คน  
 
13. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด (จำกข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
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  มีผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย จ านวน 138 คน 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 
ระดับดีมำก 
๑4. ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภำยในโครงกำร / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 

    
 
 

     
 
 
15. งบประมำณ  
งบประมำณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

60,000 30,840 ๔,๙๒๔ ๒๕,๙๑๖ - - 
แหล่งงบประมำณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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16. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

การเว้นระยะห่างทางสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็น ๓ จุด เพ่ือลดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
17. แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
  ๑. รวบรวมข้อมูลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  ๒. นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ของสถานศึกษา 
 
18. ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 

เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษา มีพัฒนาการสมวัยในระดับดีทุกด้าน และมีความพร้อมเข้าเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
๑9. ผู้รำยงำน....นางค าแปลง  บุ่งอุทุม............ต ำแหน่ง........ศึกษานิเทศก์............................................................... 
     โทรศัพท์......0810609709.....โทรสำร................................E–mail : kumpangbu@hotmail.com 
20. วันที่รำยงำน ณ วันที่ ....31........... เดือน ....มีนาคม.............พ.ศ. ......2564........................ 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงำน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ชื่อโครงกำร  สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
                     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. ห้วงเวลำรำยงำน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64       ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถำนะโครงกำร     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบุด้าน...................................................................................................................)  

4.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบดุ้าน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน..............................................................................................................)  
4.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.............................................................................................................................. .....) 
4.5 แผนควำมม่ันคง (โปรดระบุ..................................................................................... ....................................) 
4.6 นโยบำยรัฐบำล 
 4.6.1 นโยบำยหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)  
 4.6.2 นโยบำยเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
      (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอร์ม  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงำนพื้นฐำน 
    ๔.8.2   แผนงำนยุทธศำสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงำนบูรณำกำร 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.............................................................................. ...........) 
5. หลักกำรและเหตุผล  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับก าหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้ว่า 
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ คือ ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตอบรับการข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดสุิต และมีพระราชด ารสัตอบรับการขึ้นทรงราชย ์มีความวา่
“ตามท่ีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญ
ข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าดว้ยการสืบราชสันตติวงศ์ กับ
รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพ่ือสนอง  พระราช-ปณิธานและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนชาวไทย ทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระบรมราโชบาย 
เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษา
ต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงานท า-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่
ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและ เท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 
ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติและยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัด
การศึกษาจะต้องสร้างให้คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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   เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็น 
ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงจัดโครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขึ้น 
6. วัตถุประสงค ์

 6.1  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
6.๒  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง

และมีคุณธรรม 
6.๓  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับผู้เรียน 
6.๔  เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 

มีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  
7. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  
      7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 
8. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
  8.1  เชิงปริมำณ  

  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน  ๖๐๐  คน 

8.๒ เชิงคุณภำพ  
8.๒.1 ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
8.2.๒ ผู้เรียน มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและ 
         มีคุณธรรม 
8.2.๓ ผู้เรียน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
8.2.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตส านึก 
        รักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  

9. ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 
10. สถำนที่ด ำเนินกำร  

กิจกรรมที่ ๑ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 
 กิจกรรมที่ ๒ ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
 กิจกรรมที่ ๓ ณ ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 

กิจกรรมที่ 4 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
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11. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
กิจกรรมที่ 1 การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำม

เป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมไปราชการของบุคลากรเข้ารับการอบรม ณ ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 
กิจกรรมที่ 4 กำรอบรมโครงกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ    
                   เจ้ำอยู่หัว สู่กำรปฏิบัติ จ านวน 2 รุ่น 

12. ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
................................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. ...................................................................................  
13. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด (จำกข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ........................................................
.................................................................................................................................................................................... . 
๑4. ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภำยในโครงกำร / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................ .............................................................................................................  
15. งบประมำณ  
งบประมำณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

191,100 7,920  7,920   
แหล่งงบประมำณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ........................................................
................................................................................................................................................. ....................................
17. แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
.................................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
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18. ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
............................................................................................................................. ........................................................
................................................................................................................................... .................................................. 
 
๑9. ผู้รำยงำน...........นายสุพจน์  ศรีวงศ์แสง.............ต ำแหน่ง...........นักวิชาการศึกษาช านาญการ.......................... 
     โทรศัพท์.......0856596424.............โทรสำร................................E–mail : .................................................. 
20. วันที่รำยงำน ณ วันที่ .......31........ เดือน ......มีนาคม............พ.ศ. ........2564............. 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงำน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
                     การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. ห้วงเวลำรำยงำน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64       ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถำนะโครงกำร     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ                สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
 ด้าน* การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
      (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 (2)  ประเด็น  กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบดุ้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 

         ด้ำน กำรพัฒนำกำรเรียนรู้    
  (1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมข้ึน ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล 
ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.3 กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  (3) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถว้น รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  (4) เป้ำหมำย SDGs (0404) เพ่ิมจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ ำเป็น รวมถึง
ทักษะทำงด้ำนเทคนิคและอำชีพส ำหรับกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่มีคุณค่ำ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยใน 
พ.ศ. 2573 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้านการศึกษา) 
 ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
           ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ท่ี 1.เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ 
วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคน
เก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต.. 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
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     แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบ
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

 
4.5 แผนควำมม่ันคง  
      เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิต มีส่วนร่วม และมี

ควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง 

 
4.6 นโยบำยรัฐบำล 
 4.6.1 นโยบำยหลัก   
  นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อที่ 4 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัด

การศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21   

 4.6.2 นโยบำยเร่งด่วน  
  วาระท่ี 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร่างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4.7 ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
      (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

     ๔.8.1   แผนงำนพื้นฐำน 
    ๔.8.2   แผนงำนยุทธศำสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงำนบูรณำกำร 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักกำรและเหตุผล  

 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในตันความรู้ ความคิด การปฏิบัติ
คุณธรรมชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี                          
มีขีดความสามารถนครแช่งชัน การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตไต้อย่างมี  ความสุขบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความ
ถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ "ประเทศชาติมั่นคงประชาชนความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน " พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมและยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งเสริมในการพัฒนาประเทศในด้านก าลังคนที่กล่าวในการ
นี้คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) "ต่อยอดอดีต 2) "ปรับปัจจุบัน" 
และ 3) "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยรักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง กอปรกับ
นโยบายของรัฐบาล ตามแผนการศึกษาชาติก าหนดให้มีการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ ภายในปี 
2565 ให้ได้ 50 ต่อ 50 ซึ่งจากรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562 พบว่ามีการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น และ
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จากข้อมูลสัดส่วนผู้เรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ เท่ากับ 37 ต่อ 63 ซึ่งยังไม่บรรลุ
เป้าหมายของรัฐบาล 

ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนา
กระบวนการคิด และทักษะที่จ าเป็น มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน 
ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสามาถน าความรู้ ทักษะและปะสบการณ์ที่ได้รับไป
ใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีงานท า สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และขณะเดียวกันเพ่ือขับเคลื่อนการ
เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้บทบาทหน้าที่ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ขึ้น 
 

6. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  

 
7. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 

7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จ ำนวนหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมยุคไทย

แลนด์ 4.0 และมีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เพ่ือ
เป็นทำงเลือกให้กับผู้เรียน ในปีกำรศึกษำ 2564 (ค่ำเป้ำหมำย 2 หลักสูตร)       

7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
จังหวัดกำฬสินธุ์มีหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและ

อุตสำหกรรม  ยุคไทยแลนด์ 4.0 และมีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ                         
 

8. กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
8.3  ผู้เรียนช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทางเลือกในการศึกษาตามความต้องการและ 

ความถนัด ตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับ 
การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์  

8.4  สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มข้ึน 
 

9. ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน   2564 
10. สถำนที่ด ำเนินกำร  
 โรงเรียนอนุบำลชุลีพร โรงเรยีนดงสมบูรณ์ประชำรัฐ โรงเรียนกุดจิกวิทยำคำร  โรงเรียนชุมชนสะอำดผดุง
ศิลป์ โรงเรียนบ้ำนสำวิทยำสรรพ์ โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮี  โรงเรียนปอแดงวิทยำ โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร 
โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์  โรงเรียนฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร โรงเรียนดงมูลวิทยำคม  
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วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   

11. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
 กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
 กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ของโครงการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 การบริหารหลักสูตร
ของสถานศึกษา น าร่อง 3 แห่ง ระยะที่ 2 เพ่ือประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา ระยะที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 11 แห่ง                  
( ขยายกลุ่มเป้าหลาย) 
 กิจกรรมที่ 3 : สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ            
            กิจกรรมที่ 4 : จัดพิธี มอบโล่ ส าหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการ
ด าเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ และลงนามความร่วมมืองานวิชาการ (MOU)    

12. ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
12.1 กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 

ด าเนินการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สรุปผลการประชุม 
ดังนี้ 
          12.1.1 การด าเนินการตามโครงการทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน  และ
ด าเนินการด้วยความจริงใจเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน 
       12.1.2 การพัฒนาหลักสูตรด าเนินการตามหลักการพัฒนาหลักสูตร 3 ระบบ ระบบการร่าง
หลักสูตร  ระบบการบริหารหลักสูตร ระบบการประเมินหลักสูตร 
       12.1.3 ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมให้ความร่วมมือในกรณีสนับสนุนครูฝึก
ฝีมือแรงงานเพ่ือฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน  

      12.1.4 แนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    1 ) ให้มปีรับร่างหลักสูตรโดยการพิจรณาค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ให้สามารถน ามาเทียบโอนผลการเรียนได้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดการรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการวิชาการศึกษาทั่วไป ซึ่ง
ต้องมีองค์ความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์ คือ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โย
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปควรมีลักษณะเป็นการบูรณาการผสมผสานระหว่างเนื้อหาวิชาในศาสตร์ต่าง ๆ ดังกล่าว 
จ านวน 30 หน่วยกิต ดังนี ้
    1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   จ านวน 15 หน่วยกิต 
    2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    จ านวน   3 หนว่ยกิต   
    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    จ านวน   3 หน่วยกิต   
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    4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   6 หน่วยกิต 
    5) กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ  จ านวน   3 หน่วยกิต 
         จากที่ประชุมได้ด าเนินการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา ระหว่าง คณะกรรมการ
ที่มาจากโรงเรียนน าร่องทั้ง 3 รงเรียน และอาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ผลการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย โรงเรียน น าร่อง หมายเหตุ 
1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 1) ยังไม่สรุปผล 1)ยังไม่สรุปผล  
2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 1)สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 

    3 (2-2-5) 
2) สุขภาพและการสร้าง
สุขภาพแบบองค์รวม 
    3 (2-2-5) 

1) ศิลปะ 
2) สุขศึกษาและพลศึกษา 

เทียบได้
ร้อยละ 10 

3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 1) กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 
3 (3-0-6) 

2) ประชาคมอาเซียนศึกษา  
    3 ( 3-0-6) 
3) เพศวิถีศึกษา 
     3 (2-2-5) 
4) จริยธรรมแห่งพลเมือง 
    3(3-0-6) 

1) ส31101 สังคมพ้ืนฐาน    1.5 นก. 
 
2) ส30281 อาเซียนศึกษา     0.5 นก. 
 
3) 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  นก. 
 
4) ส30231หน้าที่พลเมือง0.5 นก. 

 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1) การคิดและการตัดสินใจ 
 
 
 
2) คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 

1) คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 
2) คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 
3) คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 
4) คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 11 
5) คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 
6) คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 
7) คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 
8) คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 

สามารถ
เทียบโอน
ได้ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
    3(3-0-6) 
 
 
 

1) ว33103 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1 นก. 
2) ว30241 ชีววิทยา 1   1.5 นก. 
3) ว30245 ชีววิทยา 5   1.5 นก. 
4) ว30221  เคมี 1        1.5 นก. 
5) ว30204 ฟิสิกส์ 4      1.5 นก. 
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ที ่ กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไป 2) มหาวิทยาลัย 3) โรงเรียน น าร่อง หมายเหตุ 
  2) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสีร้างสุข 
  3(3-0-6) 

1) ว33101 
วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)  
1) ว30201 ฟิสิกส์ 1 
2) ว33102 
วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)  
4) ว30242 ชีววิทยา 2 
5) ว30243 ชีววิทยา 3 
6) ว30244 ชีววิทยา 4 
7) ว30221 เคมี 1 
8) 30223 เคมี 3  

 

5 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ ยังไม่สรุปผล ยังไม่สรุปผล  
     12.2 กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ระยะที่ 1 การบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา                  
น าร่อง 3 แห่ง ด าเนินการระหว่าง วันที่ 26-28 มกราคม 2564 จากการนิเทศติดตามพบว่า สถานศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นโรงเรียนน าร่องได้มีการยกร่างหลักสูตรทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนร่องค า โรงเรียนกมลาไสย 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  มีการเริ่มใช้หลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามข้ันตอนและมีแผนการเรียนการสอน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนร่องค า                    
ส่วนอกี 2 โรงเรียนจะประกาศใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 12.3 กิจกรรมที่ 3 : สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  ด าเนินการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 
มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  12.3.1 สถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รับรู้และความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

12.3.2. สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการและสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จับคู่พัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง 

12.3.3.สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการและสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกัน
วิเคราะห์รายวิชาและก าหนดรายวิชาที่จะส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่อง เชื่อมโยงองค์ความรู้ ทักษะในการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น และสามารถให้เทียบโอนผลการเรียนหรือทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

12.3.4. สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการและสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้แนวปฏิบัติ 
ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา กับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
สถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์         
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ประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด 

นิเทศ ติดตาม โรงเรียนน าร่องพฒันาหลกัสตูร

ต่อเน่ืองเช่ือมโยงฯ 

ประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจการ
พัฒนาหลักสูตร 

13. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด (จำกข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

การด าเนินการยังไม่สิ้นสุดโครงการจึงยังไม่สามรถสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้ 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

การด าเนินการยังไม่สิ้นสุดโครงการจึงยังไม่สามรถสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้ 
 

๑4. ภำพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภำยในโครงกำร / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. งบประมำณ  
งบประมำณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

60,000 30,508 14,000 16,508 - - 
แหล่งงบประมำณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

16. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
 16.1.1 ข้อจ ากัดเรื่องครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาต้องการพัฒนาหลักสูตร        
มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

ประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด 
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16.1.2 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนน าร่องจะน าไปพัฒนา
หลักสูตรให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยง ครูผู้สอนยังขาดความมั่นใจในการจัดท าโครงสร้างรายวิชา  หลังจากที่มีการ
ปรับค าอธิบายรายวิชา 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
 16.2.1 กระบวนการส่งเสริมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีการพัฒนาหลักสูตร ควรคัดเลือกจากสถานศึกษา
ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรสาขาที่สอดคล้องกับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
พัฒนาและใช้หลักสูตร ซ่ึงจะส่งผลให้ลดข้อจ ากัดเรื่องครูผู้สอนจากอาชีวศึกษา 
 16.2.2 ควรปรับปรุง นิยามศัพท์เฉพาะ ค าว่า หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ                
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เนื่องจากให้มีการเทียบโอนได้ในการเชื่อมหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กับ
ระดับ ปวช. ส่งผลให้นักเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนผลการเรียนซึ่งการศึกษาในระดับนี้เป็นศึกษาที่ไม่
ต้องมีการใช้จ่าย( เรียนฟรี 15 ปี ) นักเรียนต้องใช้ระยะเวลาเรียน 6 ภาคเรียน 3 ปีการศึกษาเท่าเดิม จึงควร
ก าหนดให้มีการจัดการเรียนที่มีเนื้อสาระที่ต่อเนื่องกันเพ่ือให้เกิดความรู้ที่ต่อยอดและเกิดความช านาญในรายวิชา
นั้นๆเพ่ิมมากขึ้นและเกิดรงจูงใจในการตัดสินใจในการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษามากขึ้น มีความรู้ด้านอาชีพเมื่อจบ
การศึกษาภาคบังคับ แต่เมือ่ต้องให้สามารถเทียบโอนจึงเกิดข้อจ ากัดในการพัฒนาหลักสูตร 
ซึ่งหากเป็นค านิยาม ตามแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร เหมาะกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                    
ที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี เนื่องจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความยืดหยุ่นด้าน
ระยะเวลาในการศึกษา จึงเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเมื่อจบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงประเด็นการลดเวลาเรียน 
 16.2.3. เพ่ิมงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการเพ่ือให้มีการประชุมจัดท าโครงสร้างรายวิชา 
ระหว่างครูผู้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนสอนอัน
จะส่งผลให้การพัฒนาและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
17. แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 

17.1 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
17.2 ประสานความมือจากสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรของ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และการใช้หลักสูตรซึ่งต้องอาศัยครูผุ้สอน บุคลากรของอาชีวศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
18. ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
 18.1 ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากนักเรียนที่จบตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสามารถเทียบโอนผลการเรียนในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อสถานศึกษาได้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

18.2 นักเรียนลดเวลาเรียน ส่งผลให้เข้าสู่การท างานสร้างรายได้เร็วขึ้น และเกิดความช านาญงานเร็วขึ้น 
18.3 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน (รายได้ระหว่างฝึกประสบการณ์ ) 
18.4 นักเรียนที่จบในสาขาที่มหาวิทยาลัยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบ รับรอง

การมีงานท า 
๑9. ผู้รำยงำน..........นางศุภคั  ดอนกระสินธุ์.................ต ำแหน่ง........ศึกษานิเทศก.์................................................ 
     โทรศัพท์....0819545429......โทรสำร.....................E–mail : ....supukdon5429@gmail.com.......... 
20. วันที่รำยงำน ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงำน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ชื่อโครงกำร  เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
                     กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3. ห้วงเวลำรำยงำน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64       ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถำนะโครงกำร     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ                สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ควำมสอดคล้องกับแผนระดับต่ำง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบุด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบดุ้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้านประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง  

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑) 
4.4 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ที่ 3  การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร  

ในทุกช่วงวัย) 
4.5 แผนควำมม่ันคง (โปรดระบุ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบำยรัฐบำล 
 4.6.1 นโยบำยหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)  
 4.6.2 นโยบำยเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ............................................................... .........................................) 
4.7 ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
      (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
      ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

 

แบบฟอร์ม  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงำนพื้นฐำน 
    ๔.8.2   แผนงำนยุทธศำสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงำนบูรณำกำร 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักกำรและเหตุผล  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการที่ 1 พัฒนาระบบสมรรถนะข้าราชการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
,กลยุทธ์พัฒนาข้าราชการที่ 1.5 พัฒนาบุคลการทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรรถนะที่จ าเป็ นในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและบูรณาการ 
 การให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดถือเป็นหัวใจหลักที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการพัฒนา และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เมื่อบุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้หน่วยงานเป็น
หน่วยงานที่มีคุณภาพเช่นกัน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่  19/2560 ลงวันที่ 3  เมษายน  2560 มีอ านาจและบทบาทหน้าที่ ในการบริหารจัดการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุก
ภาคส่วน 
                     เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
สามารถปรับตัวและเรยีนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างถูกต้อง ตามความรู้และทักษะของแต่ละกระบวนงาน จึงได้ก าหนดด าเนิน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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          6.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 บนพ้ืนฐานตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           6.3 เพ่ือสร้างความสามัคคี ความปรองดอง และความผูกพันในองค์กร 
 

7. ตัวช้ีวัดของโครงกำร 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

  (1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน 
        (2) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0  

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจ
ของหน่วยงาน และสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมืออาชีพ 

 

8. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร   ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์   
                                   จ ำนวน  ๖๓ คน 

 

9. ระยะเวลำด ำเนินกำร มกราคม - กันยายน 2564 

 

10. สถำนที่ด ำเนินกำร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

11. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ ขององค์กรและต้นสังกัด 

ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 และการสร้างความผูกพันในองค์กร 

 

12. ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
......................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... ............................................................................................. . 
............................................................................................................................. ........................................................ 
13. ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด (จำกข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ............................... 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
...................................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
........................................................................................................................................ ............................................. 
 
๑4. ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภำยในโครงกำร / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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............................................................................................................................. ........................................................

........................................................................................................................................................ ............................. 
 

15. งบประมำณ  
งบประมำณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 2 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 3 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 
ไตรมำสที่ 4 

45,400 - - - - - 
แหล่งงบประมำณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
16. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................. .......................
.....................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................... 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ........................................................
.................................................................................................................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ........................................................
17. แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
.................................................................... .................................................................................................................  
18. ประโยชน์ที่สำธำรณชนได้รับ 
................................................................................................................ .....................................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
.................................................................................................................................. ................................................... 
 
๑9. ผู้รำยงำน  นางนัฐธนานนัท์  นาอุ่นเรือน  ต ำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์. 0956206408   โทรสำร................................E–mail : ............................................................... 
20. วันที่รำยงำน ณ วันที่ 31  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 

 

 


