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สว่นท่ี ๑ 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคญัและควำมเปน็มำ 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3

มำตรำ 9 ก ำหนดไว้ว่ำกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ (1) 
ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้ล่วงหน้ำ (2) ก ำหนดแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำและงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร
ของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ  (3) ให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรก ำหนดขึ้น รวมทั้งเป็นกำรด ำเนินงำน
และขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของรัฐบำล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีกำรขับเคลื่อน
กำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย กำรด ำเนินงำนตำมบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ตำมค ำสั่ง หัวหน้ำคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ข้อ 11 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร  
เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่มอบหมำยและให้มี
อ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด   
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผน และตัดสินใจในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 3. เพื่อน ำรำยงำนงำนผลกำรด ำเนินงำน เผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้ทรำบ 
 

วธิดี ำเนินงำน 
 1. แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 2. ก ำหนดขอบเขตในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 3. สร้ำงเครื่องมือติดตำม/เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของ
จังหวัดกำฬสินธุ์ ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร ข้อมูลตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำม 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 4. ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 5. ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นรำยไตรมำส รวม 4 ไตรมำส/ปี  
 6. รวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร ของ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เพ่ือวิเครำะห์จัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ในภำพรวม และรำยงำนต่อศึกษำธิกำรจังหวัด 
 7. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรในส ำนักงำน หน่วยงำนและประชำชนทั่วไปได้รับทรำบ 
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ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

กำฬสินธุ์ เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรกิจกรรมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ประกอบด้วย 
6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศำสตร์ที่  1  จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่  2  วิจัย คิดค้น และพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนำศักยภำพผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 ยุทธศำสตร์ที่  4  สร้ำงโอกำส และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่  5  จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศำสตร์ที่  6  บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

 1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ใช้ประกอบกำรวำงแผน และ
ตัดสินใจในกำรก ำหนดทิศทำง ปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

 2. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชำชน ผู้สนใจ ได้ทรำบ
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
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สว่นท่ี ๒ 

บรบิททัว่ไป 

สภำพทัว่ไปจังหวดักำฬสนิธุ์ 
 

 ที่ตัง้และอำณำเขต   
จังหวัดกำฬสินธุ์ แบ่งกำรปกครอง ออกเป็น 18 อ ำเภอ 135 ต ำบล 1,584 หมู่บ้ำน 

274,274 ครัวเรือน ประชำกร 975,853 คน ต้ังอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยู่ใน
ตอนกลำงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่ำง เส้นรุ้งที่ 16 - 17 องศำเหนือ และอยู่ระหว่ำง เส้นแวงที่ 
103 - 104 องศำตะวันออก หำ่งจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ 519 กิโลเมตร เนื้อที่ประมำณ 6,946.75 
ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 4.4 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี
อำณำเขตติดต่อ กับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดจังหวัดสกลนคร และจังหวัด 
  อุดรธำนี  

ทิศตะวนัออก ติดจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด 
  มุกดำหำร  

ทิศใต ้ติดจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด 
  มหำสำรคำม  

ทิศตะวนัตก ติดจังหวัดมหำสำรคำม และ  
  จังหวัดขอนแก่น  

 
 

            แผนที่ตั้งอำณำเขตจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อ ำเภอกมลำไสย 
 

8 ต ำบล 
111 หมู่บ้ำน 

19,841 ครัวเรือน 

2. อ ำเภอกฉุนิำรำยณ ์
 

12 ต ำบล 
145 หมู่บ้ำน 

35,114 ครัวเรือน 

3. อ ำเภอเขำวง 
 

6 ต ำบล 
71 หมู่บ้ำน 

13,922 ครัวเรือน 

4. อ ำเภอค ำมว่ง 
 

6 ต ำบล 
71 หมู่บ้ำน 

13,799 ครัวเรือน 

5. อ ำเภอฆอ้งชยั 
 

5 ต ำบล 
48 หมู่บ้ำน 

7,449 ครัวเรือน 

6. อ ำเภอดอนจำน 
 

5 ต ำบล 
48 หมู่บ้ำน 

7,550 ครัวเรือน 

7. อ ำเภอทำ่คนัโท 
 

6 ต ำบล 
60 หมู่บ้ำน 

11,039 ครัวเรือน 

8. อ ำเภอนำค ู
 

5 ต ำบล 
55 หมู่บ้ำน 

10,009 ครัวเรือน 

9. อ ำเภอนำมน 
 

5 ต ำบล 
67 หมู่บ้ำน 

11,640 ครัวเรือน 

10. อ ำเภอเมอืง 
 

17 ต ำบล 
185 หมู่บ้ำน 

51,032 ครัวเรือน 

11. อ ำเภอยำงตลำด 
 

15 ต ำบล 
208 หมู่บ้ำน 

39,731 ครัวเรือน 

12. อ ำเภอรอ่งค ำ 
 

3 ต ำบล 
40 หมู่บ้ำน 

5,420 ครัวเรือน 

13. อ ำเภอสมเดจ็ 
 

8 ต ำบล 
94 หมู่บ้ำน 

20,739 ครัวเรือน 

14. อ ำเภอสหสัขนัธ ์
 

8 ต ำบล 
85 หมู่บ้ำน 

13,006 ครัวเรือน 

15. อ ำเภอสำมชยั 
 

4 ต ำบล 
47 หมู่บ้ำน 

7,510 ครัวเรือน 

16. อ ำเภอหนองกุงศร ี
 

9 ต ำบล 
113 หมู่บ้ำน 

18,565 ครัวเรือน 

17. อ ำเภอหว้ยผึง้ 
 

4 ต ำบล 
52 หมู่บ้ำน 

9,130 ครัวเรือน 

18. อ ำเภอหว้ยมก็ 
 

4 ต ำบล 
52 หมู่บ้ำน 

9,130 ครัวเรือน 
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 ประชำกร  
  ประชำกรของจังหวัดกำฬสินธุ์  วิเครำะห์ตำมช่วงชั้นอำยุแล้ว พบว่ำโครงสร้ำง ประชำกรของ
จังหวัดกำฬสินธุ์เป็นรูปปิรำมิดแบบรวงผึ้ง แสดงให้เห็นว่ำประชำกรของจังหวัดมีอัตรำเด็กแรกเกิด 0 – 4 ปีต่ ำ 
ในขณะที่ประชำกรวัยแรงงำนช่วงอำยุ 25 – 44 ปี มีจ ำนวนมำก ซึ่งถือเป็นประชำกรวัยแรงงำนที่จะสร้ำง
มูลค่ำและผลผลิตให้กับจังหวัด ส ำหรับในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ โครงสร้ำงประชำกรจังหวัดกำฬสินธุ์จะประสบ
ปัญหำประชำกรวัยแรงงำนน้อยลง และมีประชำกรอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปสูงขึ้น ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ
แรงงำนในภำคอุตสำหกรรมเป็นหลัก เนื่องจำกเป็นภำคกำรผลิตที่ใช้แรงงำนในช่วงอำยุดังกล่ำว ส่วนภำค
กำรเกษตร อำจไม่มำกเท่ำที่ควร ลักษณะโครงสร้ำงประชำกรเช่นนี้จะส่งผลให้ขำดก ำลังแรงงำนเพ่ือสร้ำง
ผลผลิต และ ขยำยเศรษฐกิจ ในขณะที่ประชำกรวัยสูงอำยุเพ่ิมสูงขึ้นจะเป็นภำระต่องบประมำณของรัฐเพ่ิมขึ้น
ในกำรจัด สวัสดิกำรและดูแลสุขภำพของประชำกรสูงอำยุ 
 

 
 ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัดกำฬสินธุ ์พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน 2564) 
 
 ดชันีควำมกำ้วหนำ้ของคนจงัหวดักำฬสนิธุ ์ประจ ำปี 2564 
 

 
 

ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน ประจ ำปี 2562  : ผ1 12 
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 ปี 2562 จังหวัดกำฬสินธุ์ มีกำรพัฒนำคนในภำพรวมอยู่ล ำดับที่ 53 จำก 77 จังหวัดทั่วประเทศ 
(ดัชนี HAI = 0.5818) เมื่อเปรียบเทียบรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมติดล ำดับ 1 ใน 10 
จังหวัดที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกที่สุด โดยอยู่ล ำดับที่ 7 จำก 77 จังหวัด และด้ำนรำยได้มีควำมก้ำวหน้ำน้อยมำกอยู่ 
ล ำดับที่ 68 จำก 77 จังหวัด  
 สถิตขิองกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  
 จังหวัดกำฬสินธุ์ มีประชำกรทั้งสิ้น 977,175 คน เป็นประชำกรชำย 483,447 คน และเป็น
ประชำกรหญิง 493,728  คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
       
 
         ที่มำ : 1. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น   2. กรมกำรปกครองกระทรวงมหำดไทย  

๔๘๓,๔๔๗ คน 

๔๙๓,๗๒๘ คน 

๙๗๗,๑๗๕ คน 
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บทบำทภำรกจิ 
 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่
กฎหมำยก ำหนดให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับจังหวัด สั่งกำร ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด จัดท ำกรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนและก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่ วนรำชกำร  และปฏิบัติ ตำมภำรกิจตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับพ้ืนที ่

 
 

             ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
ต้ังอยู่ที่  ๗๒/๑  ถนนเกษตรสมบูรณ์  ต ำบลกำฬสินธุ์ 
อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์  จังหวัดกำฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๑๙๗๕๕ ต่อ ๑-๑๕ 
โทรสำร (Fax) ๐๔๓-๘๑๑๗๒๘ 
 

 
 

             โครงสร้ำงกำรบรหิำรส ำนกังำนศกึษำธกิำรจงัหวดักำฬสนิธุ์ 
 

 

ผูบ้รหิำร 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ที่ตัง้ 

ดร.เพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร 
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

นางสายใหม  นันทศรี 
รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางรุจิรา  พิมพิไสย 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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กลุ่มอ านวยการ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนัฐธนานนัท์ นาอุ่นเรือน
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
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กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

 
 
 

 
 

กลุ่มลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนักเรียน  
 
 

 
 
 

 
 

นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

นายสุพจน์ ศรีวงศ์แสง 
ผู้อ านวยการกลุ่มลกูเสือ ยุวกาชาดฯ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 
 

นายประชัยสิทธิ์  โคตรพัฒน์ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ

ฯ 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณัฐพงษ์ สุวรรณวงษ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 



12 
 

 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

 
 
 

 
บคุลกร กลุม่สง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน 

 

        
 

         
  
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน  

 
 
 
 

บคุลกร หนว่ยตรวจสอบภำยใน 
 

   
 

นายบุญญาฤทธิ์ ศิริพรรณ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นางสาวเพ็ญพักตร์  สุราฤทธิ ์
นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการพิเศษ 

นางเบญจา ถิตย์พิพิธ
นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการ 

นางสาวทัศนาวลยั บญุวิรัตน ์
เจ้าพนักงานธุรการ 
ช านาญงาน 

นางสาวจีระวรรณ บุตรศาสตร์ 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

ว่าง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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ขอ้มูลสำรสนเทศดำ้นกำรศกึษำจงัหวดักำฬสนิธุ์ 
ตำรำงที ่ 1  ประชำกรวยัเรียน จ ำแนกรำยอำย ุป ี2563 
 

อำย ุ
ป ี2563 ชว่งอำย ุ

วยัเรยีน ชำย หญงิ รวม 
3 ขวบ 4,916 4,456 9,372 เตรียมควำมพร้อม 
4 ปี 4,854 4,545 9,399 
5 ปี 4,946 4,800 9,746 ก่อนประถม 
6 ปี 5,459 5,078 10,537 
7 ปี 5,455 5,168 10,623  

 
ประถมศึกษำ 

8 ปี 5,957 5,574 11,531 
9 ปี 5,699 5,456 11,155 

10 ปี 5,719 5,414 11,133 
11 ปี 5,660 5,413 11,073 
12 ปี 5,794 5,469 11,263 
13 ปี 5,927 5,737 11,664  

มัธยมต้น 14 ปี 5,922 5,562 11,484 
15 ปี 5,901 5,707 11,608 
16 ปี 6,057 5,745 11,802  

มัธยมปลำย/ปวช. 17 ปี 5,872 5,583 11,455 
18 ปี 5,832 5,414 11,246 

 

  ตำรำงที ่ 2  สถำนศกึษำ บคุลำกร และผู้เรยีน แยกรำยสงักดั 

ที ่ สงักดั จ ำนวน
สถำนศกึษำ 

จ ำนวน
บคุลำกร 

จ ำนวน
ผูเ้รยีน 

รวมผูเ้รยีน 

1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 589 8,747 100,340 100,340 
    1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 
171 1,901 20,765 

    1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

165 1,847 19,103 

    1.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 

196 2,371 26,161 

    1.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 
 เขต 24 

55 2,484 33,434 

    1.5 ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ       2 144 877 
      1) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 1 127 472 
       2) โรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล 1 17 405 
2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ

เอกชน 
51 1,206 18,821 18,821 
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ที ่ สงักดั จ ำนวน
สถำนศกึษำ 

จ ำนวน
บคุลำกร 

จ ำนวน
ผูเ้รยีน 

รวมผูเ้รยีน 

3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 18 649 14,392 14,392 
    3.1 รัฐบำล 6 454 10,183 
    3.2 เอกชน 12 195 4,209 

4 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

18 584 23,351 23,351 

5 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

2 619 3,961 3,961 

    5.1 มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 1 589 3,891 
    5.2 มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย 1 30 70 
6 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 444 - 24,270 24,270 
    6.1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 412 1,322 12,714 
    6.2 สถำนศึกษำ อบต. / ทต. / อบจ. 32 362 11,556 

7 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 10 108 851 851 
8 สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 1 98 376 376 

รวมทัง้หมด 1,133 13,695 186,362 186,362 
 

ตำรำงที ่ 3  ผูเ้รยีนแยกระดบักำรศกึษำ ปีกำรศกึษำ 2564 
ที ่ ระดบักำรศกึษำ รำยละเอยีด ผูเ้รยีน ร้อยละ 
1 
 

ก่อนประถมศึกษำ 
 

เตรียมควำมพร้อมระยะแรกเริ่ม 
(ศึกษำพิเศษ) 

472 32,498 1 
 

เตรียมอนุบำล 12,912 
อนุบำล 1 - 3 19,114 

2 ประถมศึกษำ ประถมศึกษำ 63,401 63,401 2 
3 มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนต้น 31,400 31,400 3 
4 มัธยมศึกษำตอนปลำย  

หรือเทียบเท่ำ 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 40,456 50,374 4 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 9,918 

5 อุดมศึกษำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 4,574 8,689 5 
  ปริญญำตรี 4,115   

รวมทัง้หมด 186,362  186,362 100.00  
 

ตำรำงที ่ 4  ดชันยี่อยดำ้นกำรศกึษำ 
4 จังหวัดก้ำวหน้ำมำกที่สุด 4 จังหวัดในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 

ล ำดับที่ จังหวัด ค่ำดัชนี ล ำดับที่ จังหวัด ค่ำดัชนี 
1 กรุงเทพมหำนคร 0.8434 37 ขอนแก่น 0.4172 
2 ชลบุร ี 0.7138 45 มหำสำรคำม 0.3764 
3 นนทบุรี 0.7050 48 ร้อยเอ็ด 0.3710 
4 นครปฐม 0.6620 63 กำฬสินธุ์ 0.3181 

ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน ประจ ำปี 2562 : 31 
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 ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำได้สะท้อนกำรศึกษำของคนไทยทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพโดย
ตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำมี 4 ตัวชี้วัด คือ จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกร
อำยุ 15 ปีขึ้นไป อัตรำกำรเข้ำเรียนรวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและอำชีวศึกษำ ค่ำเฉลี่ยระดับสติปัญญำ (IQ) 
ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ซึ่ง
ตัวชี้วัดดังกล่ำวเป็นตัวบ่งชี้ถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำคนด้ำนกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด  
 1) จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป หมำยถึง จ ำนวนระยะเวลำโดยเฉลี่ย 
ที่ใช้ในกำรศึกษำของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป (ทั้งกำรศึกษำในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่ำ) ซึ่งเป็นกำร
ประมวลจำกผลรวมของระยะเวลำหรือจ ำนวนปีที่ใช้ในกำรศึกษำของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปหำรด้วยจ ำนวน
ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด  
 2) อัตรำกำรเข้ำเรียนรวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยและอำชีวศึกษำ หมำยถึง ร้อยละของ
จ ำนวนประชำกรกลุ่มอำยุ 15-17 ปีที่เข้ำรับกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำต่อจ ำนวน
ประชำกรในกลุม่เดียวกันทั้งทั้งหมด  
 3) ค่ำเฉลี่ยระดับสติปัญญำ (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ซึ่งระดับสติปัญญำ 
(Intelligent Quotient : IQ) เป็นควำมสำมำรถทำงควำมคิด (Cognitive Intelligence) คือควำมสำมำรถของสมองใน
กำรคิด วิเครำะห์ กำรใช้เหตุผล กำรค ำนวณ กำรเชื่อมโยง กำรสร้ำงควำมคิดรวบยอด โดยสำมำรถวัดออกมำเป็นค่ำตัวเลข
ได้ด้วยแบบทดสอบมำตรฐำนที่ใช้วัดควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ ซึ่งตัวเลขที่ได้นี้ก็คือค่ำ IQ (Intelligence Quotient) 
หรือระดับสติปัญญำนั่นเอง ซึ่งค่ำเฉลี่ยระดับสติปัญญำ (IQ) ระดับปกติ จะอยู่ที่ประมำณ 90 - 110  
 4) คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยผลกำร  
ทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งประเมินตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ครอบคลุม   
5 วิชำ (ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์) ต่อผลรวมของจ ำนวนผู้เข้ำสอบ 5 วิชำ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่6 ทั้งหมด ตำมตำรำงที่ ๑2 ดังนี้ 
ตำรำงที่ 5  ดัชนีย่อยด้ำนกำรศึกษำ รำยตัวชี้วัดย่อย (เรียงตำมอักษร) 

จงัหวดั 

ตวัชีว้ดัย่อย 
ปีกำรศึกษำเฉลี่ยประชำกร 

15 ปีข้ึนไป 2561 
(ปี) 

อัตรำกำรเข้ำเรยีนรวม 
ม.ปลำยและอำชีวศึกษำ

(%) 

ค่ำเฉลี่ยเชำวน์ปัญญำ 
(IQ) ของนักเรียน 
ช้ัน ป.1 (คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ 
O-NET ระดับ 
ม.ปลำย (%) 

กำฬสินธุ์ 7.77 82.32 93.33 30.34 

ขอนแก่น 8.21 95.16 93.12 33.49 

มหำสำรคำม 8.00 79.97 95.09 32.58 

ร้อยเอ็ด 7.59 84.03 96.15 31.88 
ที่มำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน ประจ ำปี 2562 : ผ.3 6-9 

  หมำยเหต ุ :   1. ปีกำรศึกษำเฉลี่ยประชำกร 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2561  
         2. อัตรำกำรเข้ำเรียนรวม ม.ปลำยและอำชีวศึกษำ ปี พ.ศ. 2560 
     3. ค่ำเฉลี่ยเชำวน์ปัญญำ (IQ) ของนักเรียนชั้น ป.1 ปีกำรศึกษำ 2559 
     4. คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.ปลำย ปีกำรศึกษำ 2561  
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ตำรำงที ่ 6  ผลกำรทดสอบ O-NET ปกีำรศึกษำ 2562 – 2563  ชัน้ประถมศึกษำปทีี ่6 

กลุม่สำระกำรเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตำ่ง 
กำรศึกษำ 2562 กำรศึกษำ 2563 

ภำษำไทย 46.54 40.30 -6.24 
คณิตศำสตร ์ 29.95 27.69 -2.26 
วิทยำศำสตร ์ 33.41 37.07 3.66 
สังคมศึกษำฯ - - - 
ภำษำตำ่งประเทศ 29.35 37.67 +8.32 

เฉลีย่ 34.81 35.68 +0.87 
 

ตำรำงที ่ 7  ผลกำรทดสอบ O-NET ปกีำรศึกษำ 2561 – 2562  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่3 

กลุม่สำระกำรเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตำ่ง 
   ปกีำรศกึษำ 2562 ปกีำรศึกษำ 2563 

ภำษำไทย 54.97 53.47 -1.50 
คณิตศำสตร ์ 24.37 23.69 -0.68 
วิทยำศำสตร ์ 29.58 28.92 -0.66 
สังคมศึกษำ - - - 
ภำษำตำ่งประเทศ 30.49 31.71 +1.22 

เฉลีย่ 34.85 34.45 -0.40 
 

ตำรำงที ่ 8  ผลกำรทดสอบ O-NET ปกีำรศึกษำ 2561 – 2562  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่6 

กลุม่สำระกำรเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตำ่ง 
 ปกีำรศึกษำ 2562 ปกีำรศึกษำ 2563 

ภำษำไทย 41.67 40.30 -1.37 
คณิตศำสตร ์ 23.86 21.92 -1.94 
วิทยำศำสตร ์ 27.97 29.92 +1.95 
สังคมศึกษำฯ 33.05 34.60 +1.55 
ภำษำตำ่งประเทศ 25.15 24.84 -0.31 

เฉลีย่ 30.34 30.32 -0.02 
          

ตำรำงที่  9  ผลกำรทดสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ V-NET ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562 
(ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ)  

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตำ่ง 
ปกีำรศกึษำ 2562 ปกีำรศกึษำ 2563 

ควำมรู้ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 

43.63 32.86 -10.77 
 

ตำรำงที่  10  ผลกำรทดสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ V-NET ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562 (ระดับ ปวส.2) 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตำ่ง 
ปกีำรศกึษำ 2562 ปกีำรศกึษำ 2563 

ควำมรู้ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 

40.12 - - 
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ตำรำงที ่ 11  สัดสว่นเด็กทีเ่ข้ำศึกษำในระดับปฐมวยั 

ปีกำรศึกษำ 2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 77 70 70 70 

  

ตำรำงที ่ 12  สัดสว่นนกัเรยีนทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำในระดบัประถมศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 93.81 93.13 95.65 - 

 

ตำรำงที ่ 13  สัดสว่นนกัเรยีนทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำในระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ 

ปีกำรศึกษำ 2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 81.52 84.06 84.55 - 

 

ตำรำงที ่ 14  สัดสว่นนกัเรยีนทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 

ปีกำรศึกษำ 2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 78.85 80.64 81.14 - 

 

ตำรำงที ่ 15  อัตรำกำรเข้ำเรยีนระดับอำชวีศกึษำ จังหวดักำฬสนิธุ ์

สงักดั 
ปกีำรศึกษำ 2561 ปกีำรศึกษำ 2562 ปกีำรศึกษำ 2563 ปกีำรศึกษำ 2564 
ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ 

3,061  3,299  3,545  3,080  

สถำบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์  108 89  89  90  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
กำฬสินธุ์  

 4,715  4,722  4,998  5,372 

กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

 1026  944  929  1,011 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

 85  61  106  116 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำต ิ

 107  88  130  128 

รวมทั้งหมด 3,061 6,041 3,299 5,815 3,634 6,163 3,170 6,627 

สดัสว่น 
33.63 66.37 36.81 63.19 37.09 62.91 32.36 67.64 
33.63/66.37 36.81/63.19 37.09/62.91 32.36/67.64 
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สว่นท่ี ๓ 

ทิศทำงกำรพฒันำ 

 
 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ศึกษำวิเครำะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำร
ปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง  
พ.ศ.2560-2564 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562 -2565) นโยบำย
รัฐบำล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้ำหมำยที่ 4 เป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดเป็นกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้ 
 

วสิยัทัศน ์  
 องค์กรชั้นน ำกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ  ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

พันธกจิ    
 1. ส่งเสริม กำรบูรณำกำร กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทและทุกสังกัด 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

 3. ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของประชำกรทุกช่วงวัย ให้ได้รับกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค และมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรขับเคลื่อนกำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และเชื่อมโยงกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัด 

 

เป้ำประสงค์รวม 
 1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรทุกระดับ  

ทุกสังกัดตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2. ประชำกรทุกช่วงวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
 3. ผู้เรียนมีศักยภำพและมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 4. ประชำกรทุกช่วงวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และ

สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงเป็นสุขตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นยทุธศำสตร์กำรพฒันำกำรศกึษำจังหวดักำฬสนิธุ ์  
 ยุทธศำสตร์ที่  1  จดักำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่  2  วิจัย คิดค้น และพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนำศักยภำพผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 ยุทธศำสตร์ที่  4  สร้ำงโอกำส และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่  5  จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่  6  บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
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เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีควำมรัก เทิดทูลสถำบันหลักของชำติ ด ำรงตนอย่ำงปลอดภัยห่ำงไกลภัย

คุกคำมทุกรูปแบบ 
2. ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีศักยภำพและสมรรถนะที่จ ำเป็นและสนองตอบควำม

ต้องกำรของตลำดงำน 
3. ผู้เรียนทุกประเภท ทุกช่วงวัย ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
4. ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทมีคุณภำพ ทักษะและสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
5.หน่วยงำน สถำนศึกษำและผู้เรียนมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
6.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนอง

ผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล   
 

ค่ำนยิม “KALASIN” 
  K  =  Knowledge   ควำมรู้ 
  A  =  Achievement สัมฤทธิ์ผล 
  L  =  Logical    มีเหตุผล 
  A  =  Academic   วิชำกำร 
  S  =  Sustainable   ควำมยั่งยืน 
   I  =  Integration   กำรบูรณำกำร 
  N  =  Network    เครือข่ำย 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
“ตระหนักในหน้ำที่ สำมัคคี มีจิตอำสำ” 
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สว่นท่ี ๔ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 
 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยก ำหนดเครื่องมือกำรติดตำมประเมินผลเป็นเครื่องมือในกำรติดตำม
ประเมินผลของคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล ตำมภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนด ซึ่งมุ่งควำมส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำ  

 ๑. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒. สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิตและส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนไว้ ดังนี้  

 ยุทธศำสตร์ที่  1  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่  2  วิจัย คิดค้น และพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่  3  พัฒนำศักยภำพผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 ยุทธศำสตร์ที่  4  สร้ำงโอกำส และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่  5  จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่  6  บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

 

 กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งนี้ เป็น
กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ รวมผลกำรด ำเนินงำนจำกทุก
กลุ่มงำนที่เก่ียวข้อง และได้ด ำเนินกำร ในประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 
ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์จะได้น ำผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้
เป็นข้อมูลประกอบกำรทบทวนภำรกิจในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ในปีต่อไป จึงขอน ำเสนอผล
กำรด ำเนินงำนในภำพรวม ดังนี้ 
 

ตำรำงที ่16 งบประมำณที่ไดร้บัจัดสรร/กำรเบิกจำ่ย 
งบประมำณรำยจำ่ย ไดร้บัจดัสรรทัง้สิน้ บริหำรและเบกิจำ่ย คดิเปน็รอ้ยละ 

1. งบบุคลำกร    
    1.1 เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 29,200,000 28,115,437.02 96.29 
2. งบด ำเนนิงำน    
    2.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ 1,855,758 1,430,808.26 77.10 
    2.2 ค่ำสำธำรณปูโภค 409,322.72 409,322.72 100.00 
3. งบลงทนุ (ค่ำครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ส ำนักงำน) 200,000 200,000 100.00 
4. งบรำยจ่ำยอืน่ๆ 2,181,488.56 1,438,966.56 65.96 

รวมเงนิงบประมำณ (1+2+3+4) 33,846,569.28 31,594,534.56 93.35 
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โครงกำรตำมแผนปฏบิตัริำชกำร 

บรรลุตำมตัวช้ีวัดค่ำเป้ำหมำย 

ไม่บรรลุตำมตวัช้ีวัดค่ำเป้ำหมำย 

แผนภูม ิกำรเบิกจำ่ยงบประมำณตำมแผนปฏบิัตริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

 
 

ผลกำรเบิกจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
1. งบประมำณประจ ำปี  พ.ศ. 2564  รวมจ ำนวนทั้งสิ้น  33,846,569.28  บำท  
2. บริหำรและเบิกจ่ำย  จ ำนวน  31,594,534.56 บำท  คิดเป็นร้อยละ  93.35 
3. งบประมำณคงเหลือ  จ ำนวน   2,252,034.72 บำท  คิดเป็นร้อยละ  6.65 

 

แผนงำน/โครงกำร 
 1. โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร จ ำนวนทั้งสิ้น   19  โครงกำร 
 2. ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน  17  โครงกำร 
 3. โครงกำรที่ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ทั้งสิ้น 15 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 78.95 ดังนี้ 
 

แผนภูม ิแผนงำน/โครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือน 
ค่ำตอบแทน ใช้

สอย วัสดุ 
สำธำรณูปโภค ครุภัณฑ์ รำยจ่ำยอื่นๆ 

ได้รับจัดสรร 29,200,000.0 1,855,758.00 409,322.72 200,000.00 2,181,488.56

เบิกจ่ำยจริง 28,115,437.0 1,430,808.26 409,322.72 200,000.00 1,438,966.56
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งบประมำณทีไ่ดร้บัจัดสรร/กำรเบิกจ่ำย 

๔ โครงกำร 

(๒๑.๐๕%) 

๑๕ โครงกำร 

(๗๘.๙๕%) 
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ตำรำงที ่17 โครงกำรทีด่ ำเนนิกำรส ำเรจ็ตำมเปำ้หมำย 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร ตวัชีว้ดั 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

หมำย
เหต ุ

๑ โครงกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนิน งำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 

ร้อยละของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ร้อยละ 85 100% 
 

 
 

๒ โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและ
กิจกำรนักเรยีน ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ ์

ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
มีควำมรัก สำมัคคี สำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีมให้
เกิดประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 90 100% 
 

 

3 โครงกำร  “Innovation 
For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนท่ี
จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564” 

1. มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรมและงำน 
วิจัยทำงกำรศึกษำของจังหวัดกำฬสินธุ ์ 
จ ำนวน 1 ฐำนข้อมูล และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ใช้บริกำรฐำนข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. มีกำรน ำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ไปสู่
กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 
3. สถำนศึกษำไดร้ับกำรนิเทศ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโดยใช้รูปแบบกำรนเิทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ/นวัตกรรม
กำรนิเทศ ท่ีสอดคล้องกับสภำพและบริบทควำม
ต้องกำร ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้
อย่ำงมีคุณภำพ  
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีคะแนน O-NET ผ่ำน
เกณฑ์ 50 คะแนน แต่ละวิชำเพิ่มขึ้น 

อย่ำงน้อย  
1 

ฐำนข้อมูล 
 

อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 

 
 

อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 

 
 
 
 

อย่ำงน้อย 1 
โรงเรียน 

1 แนวทำง 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

ชั้น ป.6 
เพิ่มขึ้น 
4.85% 

ชั้น ม.3 ลดลง 
0.18% 
ชั้น ม.6 
เพิ่มขึ้น 
2.49% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 โครงกำร  “Coaching Teams 
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของจังหวัดกำฬสินธุ”์ 

1. มีแนวทำงกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล กำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบท่ีสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของ
พื้นที่ อย่ำงน้อย 1 แนวทำง 
2. สถำนศึกษำทีไ่ด้รับกำรนิเทศตดิตำมและ
ประเมินผลตำมแนวทำงที่พัฒนำขึน้ มีร้อยละ
ของนกัเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำร 
ศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในแต่ละ
วิชำ ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไป 
เพิ่มขึ้น อย่ำงน้อย 1 โรงเรียน 

อย่ำงน้อย  
1 แนวทำง 

 
 

อย่ำงน้อย 1 
โรงเรียน 

1 แนวทำง 
 
 

ชั้น ป.6 
เพิ่มขึ้น 
4.85% 

ชั้น ม.3 ลดลง 
0.18% 
ชั้น ม.6 
เพิ่มขึ้น 
2.49% 

 
 
 

 
 

5 โครงกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ีจังหวัด
กำฬสินธุ ์

1. เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ได้รบักำรดูแล 
พัฒนำ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และจัดกำร
ศึกษำให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกดำ้น 
2. สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
มีคุณภำพระดับผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561  

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 80 

 
 

99.85% 
 
 

98.96% 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร ตวัชีว้ดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
หมำย
เหต ุ

3. ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับ 
บริกำรและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้รับ
กำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนักและเข้ำมำมีส่วน
ร่วม ในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็ก
ปฐมวัย(ค่ำเปำ้หมำยจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 คน) 

จ ำนวน 
100 คน 

175 คน 
 

 
 

6 โครงกำร ตรวจ ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร ์

1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีแผน
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของผูต้รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรทีส่อดคล้องกบันโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร  
2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำร
นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และเตรยีม
ควำมพร้อมก่อนรับกำรตรวจรำชกำร ของ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศกึษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์  
3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
มีข้อมูลสำรสนเทศสนบัสนุนกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ศึกษำธิกำรที่
สมบูรณ ์

1 เล่ม 
 
 
 

2 ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 

1 เล่ม 
 

 

1 เล่ม 
 
 
 

4 ครั้ง 
 
 
 
 
 

1 เล่ม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 โครงกำรขับเคลื่อนกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และประสิทธิภำพกำรศึกษำ
จังหวัดกำฬสินธุ ์

1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกรอบ
ตัวช้ีวัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
กำฬสินธุ์ 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
พัฒนำศักยภำพและเทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้  
3. ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้เด็กได้รับกำรพัฒนำทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21  

มีกรอบ
ตัวช้ีวัดรว่ม
และคู่มอืกำร
ปฏิบัติงำน 

60  คน 
 

100 คน 

มีกรอบ
ตัวช้ีวัดร่วม
และคู่มือ
กำร
ปฏิบัติงำน 

 
80 คน 

 
138  คน 

 
 
 
 
 
 
 

8 โครงกำรส่งเสริมโอกำส
ทำงกำรศึกษำบนควำมเสมอ
ภำคและควำมเท่ำเทียมกัน
ทำงสังคม 
 

ร้อยละของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 

ร้อยละ 85 100%   

9 โครงกำรประชุมปฏบิัติ กำร
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 (ตำมงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร) 

1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
มีแผนปฏิบตัิรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2564  
2. ร้อยละผลกำรด ำเนินงำนบรรลวุัตถุประสงค์
และเป้ำหมำย ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 
3. ร้อยละผลกำรบริหำรและใช้จ่ำยงบประมำณ
เป็นไปตำมแผน 

1 ฉบับ 
 
 

85 % 
 
 

90 % 

1 ฉบับ 
 
 

100% 
 
 

96% 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร ตวัชีว้ดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนนิงำน 
หมำย
เหต ุ

10 โครงกำรจดัท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด พ.ศ. 
563-2565 (ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2565) 

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรตดิตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ ์ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 
2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มี
เครื่องมือติดตำมแผนพัฒนำกำรศกึษำจังหวัด
กำฬสินธุ ์ 

ระดับ 5 
 
 

1 ฉบับ 

ระดับ 5 
 
 

1 ฉบับ 

 
 
 
 

11 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน
แบบมีส่วนร่วมของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

1. บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ไดร้ับกำรพัฒนำสมรรถนะศักยภำพใน
กำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วม 
2. บุคลำกรมีศักยภำพสำมำรถน ำองค์ควำมรู ้
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ ์มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 

100% 
 
 

100% 
 

100% 
 

 
 
 
 
 
 
 

12 โครงกำร ก ำกับ ตดิตำม
ประเมินผลกำรจดักำรเรียน
กำรสอนและกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรป้องกัน ใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID – 19) 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID–19) 

ร้อยละ 80 
 

 

สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำร

ตำมมำตรกำร
ป้องกันใน

สถำนกำรณ์
กำรแพร่

ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 
(COVID–19) 
อย่ำงเคร่งครัด 
ไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 80  

 

13 โครงกำรเสรมิสร้ำงศักยภำพ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของส ำนกังำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

1. บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ไดร้ับกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทลั 
ส ำหรับข้ำรำชกำร  
2. หน่วยงำนมีแนวทำงกำรปฏิบัตงิำนตำมหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม  
 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

 
1 แนวทำง 

100% 
 
 

1 

 
 
 
 

14 โครงกำร  ส่งเสรมิกำร
พัฒนำศักยภำพกำร
บริหำรงำนบุคคล 

1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
สำมำรถด ำเนินกำรสอบบรรจุข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ศึกษำนิเทศก์ ได้ส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์  
2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
สำมำรถด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์  ได้ส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์  

ร้อยละ 
100 

 
 
 

ร้อยละ 
100 

100% 
 
 
 
 

100% 
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หมำย
เหต ุ

15 โครงกำร  ให้ค ำปรึกษำเรื่อง
แนวทำงกำรบริหำรงำน
กำรเงิน กำรคลังของสถำน 
ศึกษำ เพื่อกำรตรวจสอบ
ภำยในภำยใต้กำรปฏริูป
กำรศึกษำ สถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

1. หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จัดกิจกรรมให้
ค ำปรึกษำ เรื่องแนวทำงกำรบรหิำรงำนกำรเงิน 
กำรคลังของสถำนศึกษำ ให้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
2. จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วม
กิจกรรม  

1 กิจกรรม 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80  

1 
 
 
 
 
 

๘๔% 

 
 
 
 
 
 
 

 

**หมำยเหต ุ   หมำยถึง  บรรลุตำมเป้ำหมำยโครงกำร 
 

 4. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ทั้งสิ้น 4 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 21.05 
  สำเหตุ/เหตุผลที่ด ำเนินกำรต่ ำกว่ำเป้ำหมำย เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ที่มีกำรรวมตัวกันจ ำนวนมำก 
ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น 4 โครงกำร ดังนี้ 
 

ตำรำงที ่18 โครงกำรทีด่ ำเนนิกำรต่ ำกวำ่เปำ้หมำย 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร ตวัชีว้ดั 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำรที่
ไดร้บั 

หมำย
เหต ุ

1 ประเมินสถำนศึกษำ
พอเพียงและพัฒนำเป็น
ศูนย์กำรเรียนรูต้ำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ   
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 

1. สถำนศึกษำขอรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำ
แบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำร
บริหำรจดักำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ (สถำนศึกษำพอเพียง)  
2. สถำนศึกษำขอรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำร
เรียนรูต้ำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ (ศรร.) 
3. ผู้เรียนในสถำนศึกษำ สำมำรถบูรณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวัน บ่มเพำะลักษณะนสิัยอยู่อย่ำงพอเพียง   

20 แห่ง 
 
 
 

5 แห่ง 
 
 

ร้อยละ 80 

N/A 
 
 

๙ 
(สพฐ. ๖) 
(กศน. ๓) 

 
N/A 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 

2 โครงกำรสร้ำงและส่งเสรมิ
ควำมเป็นพลเมืองดี ตำม
รอยพระยคุลบำทด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบตั ิ

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้เรียนรู้พระรำชกรณยีกิจของพระ
รำชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดตี่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหนำ้ที่
เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐำนชีวติที่มั่นคง มีคุณธรรม สำมำรถ
วำงแผนกำรประกอบอำชีพเพื่อให้มีงำนท ำ ได้เรียนรู้ถึง 
นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจติส ำนึกรักและภูมิใจใน
ท้องถิ่นชุมชนของตนเองสำมำรถน ำควำมรูไ้ปประยุกต์ใช้
และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชำต ิ

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 60 X 
 

3 โครงกำรส่งเสริมเวทีและ
ประชำคมเพื่อกำรจัดท ำ
รูปแบบและแนวทำง
พัฒนำหลักสตูรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ 

1.จ ำนวนหลักสตูร กำรจดักำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรม
ยุคไทยแลนด์ 4.0 และมีควำมเช่ือมโยงกำรจดักำร
เรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับผู้เรียนในปี
กำรศึกษำ 2564 
2.สดัส่วนผู้เรยีนสำยอำชีพต่อสำยสำมัญ ในจังหวัด
กำฬสินธุ ์

2 หลักสูตร 
 
 
 
 
 

38 ต่อ 62 

12 
หลักสตูร 

 
 
 
 

32 ต่อ 68 

 
 
 
 
 

 
X 



26 
 

 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร ตวัชีว้ดั 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรที่
ไดร้บั 

หมำย
เหต ุ

4 โครงกำรประชุมผู้บริหำร
สถำนศึกษำเอกชน 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญำต 
ผู้จัดกำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  จ ำนวน  156  คน 
และเจำ้หน้ำท่ีปฏิบตัิงำนอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 
จ ำนวน 52  คน มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน พรบ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554  และกฎหมำย ระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 25 X 

**หมำยเหต ุ   หมำยถึง  บรรลุตำมเป้ำหมำยโครงกำร 
  X    หมำยถึง  ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยโครงกำร 
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ตำรำงที่ 19 สรปุ กำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิตัริำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ไดส้รุปกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ที่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์และยุทธศำสตร์  

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ โดยสรุป ดังนี้ 
เปำ้ประสงคร์วม  

แผนปฏบิตัริำชกำร 
ผลกำรด ำเนนิงำน โครงกำรส ำคญั กลุม่งำนด ำเนนิกำร 

1. ผูเ้รยีนทกุชว่งวยัมคีวำมรกั 
เทดิทลูสถำบนัหลกัของชำต ิ
ด ำรงตนอยำ่งปลอดภยัหำ่งไกล
ภยัคกุคำมทกุรปูแบบ 

กลุ่มงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวัดกำฬสินธุ์ มีกำร
ด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับเป้ำประสงค์ แผนปฏิบตัิรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ดังนี ้
1. มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสง่เสริมควำมมั่นคง ควำม
ตระหนักในควำมรักในสถำบันของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม  
เช่น กิจกรรมส่งเสริมให้บถคลำกรมีควำมเสียสละ/จิตอำสำ/ 
มีควำมกล้ำหำญ/ซื่อสตัย์ สุจริต/ มีควำมรับผิดชอบ/มีควำม
ฉลำดทำงวิชำกำรและทักษะ 
3. มีกำรด ำเนินงำนน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ/ พระบรม 
รำโชบำย/พระรำชด ำรดิ้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติเพื่อเสรมิสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 

๑. โครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพตดิในสถำนศึกษำ 
2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุม่ลกูเสือ ยุวกำชำดและกิจกำร
นักเรียน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ ์
3. โครงกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียงและพัฒนำเป็นศูนย์กำร
เรียนรูต้ำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
4. โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี ตำมรอย 
พระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัต ิ

-กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 
 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
 
 
 

2. ผูเ้รยีน คร ูและบคุลำกร
ทำงกำรศกึษำ มศีกัยภำพและ
สมรรถนะทีจ่ ำเปน็และ
สนองตอบควำมตอ้งกำรของ
ตลำดงำน 

กลุ่มงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวัดกำฬสินธุ์ มีกำร
ด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์แผนปฏิบตัิรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 
๑. มีกำรด ำเนินกำรส่งเสรมิกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ และ
นวัตกรรมใหม่  ๆที่สำมำรถน ำไปใช้ไดจ้ริงในกำรจัดกำรเรยีนรู้ใหผู้้เรยีน 
๒. มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพฒันำคุณภำพผู้เรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
๓. มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสง่เสริมกำรเพิ่มคณุภำพ
กำรศึกษำ กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำต ิ
 

1.โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
2. โครงกำร Coaching Team เพื่อยกระดับคณุภำพกำรศึกษำ 

-กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

2๗ 



28 
 

 
 

เปำ้ประสงคร์วม  
แผนปฏบิตัริำชกำร 

ผลกำรด ำเนนิงำน โครงกำรส ำคญั กลุม่งำนด ำเนนิกำร 

3. ผูเ้รยีนทกุประเภท  
ทกุชว่งวยั ไดร้บัโอกำสทำง
กำรศกึษำทีม่คีณุภำพ 

กลุ่มงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวัดกำฬสินธุ์ มีกำร
ด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับเป้ำประสงค์แผนปฏิบตัิรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
๑. มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสง่เสริม สนับสนุนให้ประชำกร
อำยุ 3-5 ปีเข้ำรับกำรศึกษำระดับปฐมวัยในสถำนศึกษำ/หรือ
รับกำรดูแล ในสถำนพัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน 
๒. กำรด ำเนินกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรยีนรู้ให้กับคร/ูบุคล
กำรทำงกำรศึกษำ/ครูผูดู้แลเด็ก เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำทักษะ
ทำงวิชำชีพ 
๓. มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
 

๑. โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับ
พื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ ์
๒. โครงกำรส่งเสรมิเวทีและประชำคมเพื่อกำรจดัท ำรูปแบบและ
แนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
๓. โครงกำรตรวจ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร ์
๔. โครงกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำเอกชน 
๕. โครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวดัโดยผ่ำนกลไกล กศจ. 

-กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 
 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 
-กลุ่มส่งเสรมิฯ เอกชน 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

4. ผูเ้รยีนทกุระดบัทกุประเภท
มคีณุภำพ ทกัษะและสมรรถนะ
กำรเรยีนรูท้ีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่
21 

กลุ่มงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจงัหวัดกำฬสินธุ์ มีกำร
ด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับเป้ำประสงค์แผนปฏิบตัิรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 
๑. มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนเดก็และเยำวชนไทยที่เรยีนดี 
ประพฤติดี มคีุณธรรม ไดร้ับโอกำสทำงกำรศึกษำ 
๒. มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำกับนักเรยีนที่เรียนดี 
แต่ขำดแคลนทุนทรัพย ์
 

-โครงกำรทุนกำรศึกษำเพื่อควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทยีมทำง
กำรศึกษำ 

-กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

5.หนว่ยงำน สถำนศึกษำและ
ผูเ้รยีนมกีำรปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม อนัพงึประสงค ์
ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีกำรด ำเนินกิจกรรม  
Big Cleaning Day ท ำควำมสะอำด คัดแยกขยะในหน่วยงำน 
 
 
 
 
 

-ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ด ำเนินกิจกรรม  
Big Cleaning Day ท ำควำมสะอำดที่ท ำงำน อำคำรสถำนท่ี  
และคัดแยกขยะในหน่วยงำน เพื่อเตรียมควำมพร้อมปฏิบตัิงำน 
ของบุคลำกร 

-กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
 

2๘
 



29 
 

 
 

เปำ้ประสงคร์วม  
แผนปฏบิตัริำชกำร 

ผลกำรด ำเนนิงำน โครงกำรส ำคญั กลุม่งำนด ำเนนิกำร 

6.ส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดั
กำฬสนิธุม์กีำรบรหิำรจดักำรที่มี
ประสทิธภิำพ ตอบสนอง
ผูร้บับรกิำรไดอ้ยำ่งสะดวก 
รวดเรว็ โปรง่ใส ตำมหลกั 
ธรรมำภบิำล 

กลุม่งำนในส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดักำฬสนิธุ ์มกีำร
ด ำเนนิงำนทีส่อดคลอ้งกบัเปำ้ประสงค์แผนปฏบิตัริำชกำร 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564  ดังนี ้
1. มีกำรส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน/กำรพัฒนำตำมสำยงำน
กำรศึกษำ ออนไลน/์หรือกำรพัฒนำรูปแบบอ่ืนๆ 
2. มีกำรด ำเนินกำร บูรณำกำรบรหิำรจัดกำรกับหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
3. มีกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
4. กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรหน่วยงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

1. โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรจดัท ำแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 (ตำมงบประมำณที่ได้รับจดัสรร) 
2. โครงกำรจดัท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด พ.ศ. 2563-2565  
3. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะศักยภำพในกำรปฏิบตัิงำนแบบ 
มีส่วนร่วมของข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
4. โครงกำรก ำกับ ติดตำมประเมนิผลกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน
และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID – 19)  
ภำคเรยีนที่ 1/2563 
5. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 
6. โครงกำรส่งเสรมิกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนบุคคล 
7. โครงกำรให้ค ำปรึกษำเรื่องแนวทำงกำรบริหำรงำนกำรเงิน  
กำรคลังของสถำนศึกษำ เพื่อกำรตรวจสอบภำยในภำยใต้กำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

-กลุ่มนโยบำยและแผน 
 
-กลุ่มนโยบำยและแผน 
-กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
-กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 
 
 
 
-กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
-กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
-หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
 

2๙ 

=๙ 
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ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 

ของส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดักำฬสินธ ุ ์

รำยประเด็นยทุธศำสตร ์

 
 
 
 

ยทุธศำสตรท์ี ่   1 
 

จดักำรศกึษำเพื่อควำมมัน่คงของสงัคมและประเทศชำติ 
 

 ผลกำรด ำเนินงำนจำกกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์  
ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรด ำเนินกำรที่ปรำกฏ ดังนี้  
 
 

โครงกำรกำรขบัเคลือ่นกำรด ำเนนิงำนปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิในสถำนศกึษำ 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ
ที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
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วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ 
 2. เพ่ือด ำเนินโครงกำร ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
   

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ได้รับกำรรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนของหน่วยงำนและ
สถำนศกึษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  
 2. นักเรียน นักศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์มีภูมิคุ้มกันยำเสพติด   
มีควำมตระหนักรู้ถึงโทษของยำเสพติด ไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
 

      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ร้อยละ 85 สำมำรถด ำเนินงำนตำม
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  
เขต 1 , เขต 2, เขต 3 , ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ ,ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ,ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  2. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำฬสินธุ์  จ ำนวน  51  แห่ง 

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร         ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         หน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในเด็กและเยำวชน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 1. กำรประชุมขับเคลื่อนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด และอบำยมุข และมอบโล่/
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรำงวัลเสมำ ป.ป.ส. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  
ปีกำรศึกษำ 2560 และ 2561   
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรำงวัลเสมำ ป.ป.ส.โครงกำร
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2560 และ 2561 ให้แก่สถำนศึกษำที่ผ่ำนกำร
ประเมินกำรคัดเลือกผลงำนรำงวัลสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับ
เงิน ระดับทองปีกำรศึกษำ 2561 และระดับเพชร ปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 58 แห่ง โดยนำยทรงพล ใจ
กริ่ม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นประธำนฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้ำแดดสงยำง 
ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ ซึ่งมีสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ และรับโล่และเกียรติบัตร
รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ดังนี้ 
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 ปีกำรศกึษำ 2560   
 ระดับเพชร ได้แก ่โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยำคม สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 ปีกำรศกึษำ 2561  
 ระดบัทอง  จ ำนวน  22 แห่ง  ได้แก่  
 1. โรงเรียนท่ำคันโทวิทยำยน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 
                     2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 35 (ค ำกั้ง) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 3. โรงเรียนบ้ำนแก้งกะอำม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 4. โรงเรียนสงเปลือยวิทยำยน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 5. โรงเรียนแซงบำดำลบ้ำนบำกวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 6. โรงเรียนบ้ำนชำด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 7. โรงเรียนบ้ำนหนองเม็ก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 8. โรงเรียนบ้ำนนำคู ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 9. โรงเรียนสมเด็จประชำนุเครำะห์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
                  10. โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 11. โรงเรียนเขำพระนอนวิทยำคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 12. โรงเรียนเขำวงพิทยำคำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 13. โรงเรียนบัวสำมัคคีพิทยำสรรพ์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 14. โรงเรียนสหสัขันธ์  ส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 15. โรงเรียนนำไคร้พิทยำสรรพ์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 16. โรงเรียนนำมนพิทยำคม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 17. โรงเรียนกุฉินำรำยณ์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 18. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยำคำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 19  ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอสมเด็จ 
 20. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองกุงศรี 
 21. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอร่องค ำ 
 22.ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้วยเม็ก 
                   ระดบัเงนิ  จ ำนวน  35 แห่ง ได้แก่ 
                1. โรงเรียนโคกกลำงวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 
 2. โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยำคำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1  
 3. โรงเรียนบ้ำนนำวิทยำคม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 
 4. โรงเรียนสงยำงสงเปลือยวิทยำคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 
 5. โรงเรียนสะอำดประชำสรรพ์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 
 6. โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยำคม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 
 7. โรงเรียนบ้ำนแกวิทยำยน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 
 8. โรงเรียนค ำประถมนิคมสงเครำะห์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 
 9.  โรงเรียนหนองมันปลำวิทยำยน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 
 10. โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้ำวิทยำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 
 11. โรงเรียนนำแกรำษฎร์อ ำนวย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 
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 12. โรงเรียนโคกเครือวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 
 13. โรงเรียนบ้ำนชัยศรี  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 
 14. โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮี  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 
 15. โรงเรียนดงบังวิทยำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2                     
 16. โรงเรียนบ้ำนแห่เจริญวิทย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 17. โรงเรียนบ้ำนนำไร่เดียว  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 18. โรงเรียนบ้ำนสวนผึ้ง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 19. โรงเรียนหนองโพนสูง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 20. โรงเรียนบ้ำนขมิ้น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 21. โรงเรียนพุทโธภำวนำประชำสรรค์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 22. โรงเรียนฆ้องชัยวิทยำคม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 23. โรงเรียนแก่งนำจำรย์พิทยำคม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 24. โรงเรียนนำมะเขือพัฒนศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 25. โรงเรียนโนนค ำวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 26. โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 27. โรงเรียนมหำไชยพิทยำคม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 28. โรงเรียนฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
 29. โรงเรียนวังมนวิทยำคม  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24 
                     30. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเขำวง 
 31. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอท่ำคันโท 
 32. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้วยผึ้ง 
 33. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอดอนจำน 
 34. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอสำมชัย 
 2. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
ยำเสพติด ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 โควตำของกระทรวงศึกษำธิกำรจัดสรรผ่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษ
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 และวันที่  
15 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมมิตรภำพ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 ได้อนุมัติรำยชื่อผู้ได้รับกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในระดับจังหวัด และด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้กับผู้ได้รับบ ำเหน็จ
ควำมชอบฯ จ ำนวน 10 คน  
             3. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบสำรสนเทศยำเสพติดจังหวัด Narcotics Information 
System for Province Agenncy: NISPA ดังนี้  
 3.1 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในเด็กปฐมวัย 
 - เป้ำหมำย  616  แห่ง 
 - ด ำเนินกำรแล้ว   382  แห่ง 
 - คิดเป็นร้อยละ             62.01 
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 3.2 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  
 - เป้ำหมำย  588 แห่ง 
 - ด ำเนินกำรแล้ว           417  แห่ง  
  - คิดเป็นร้อยละ           70.92 
   3.3 สถำนศึกษำระดับชั้นขยำยโอกำส มัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำมีกิจกรรม
ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 - เป้ำหมำย  217  แห่ง 
 - ด ำเนินกำรแล้ว   166  แห่ง 
 - คิดเป็นร้อยละ    76.50 
 4.  กำรรำยงำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเพ่ือดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ Care 
And Trace Addiction in School System :CATAS 
  4.1 สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดกำฬสินธุ์  จ ำนวน  666 แห่ง  รำยงำน
ข้อมูลในระบบจ ำนวน  604  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  90.69   ดังนี้ 

หน่วยงำน 
จ ำนวนสถำนศึกษำ

ทั้งหมด (แห่ง) 
จ ำนวนสถำนศึกษำ
ที่รำยงำน (แห่ง) 

ร้อยละ 
จ ำนวนนักเรียน/

นักศึกษำท้ังหมด(คน) 
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 1 171 171 100 21,302 

สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2 170 156 91.76 18,055 

สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 199 183 91.96 24,266 

สพม.กำฬสินธุ์ 55 55 100 32,132 

อำชีวศึกษำ จ.กำฬสินธุ์ 18 5 27.78 2,121 

เอกชน จ.กำฬสินธุ์ 53 34 64.15 14,495 

รวม 666 604 90.69 112,373 
 

  4.2 กำรส ำรวจค้นหำ คัดกรองสภำพกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
               จำกกำรรำยงำนข้อมูลในระบบ CATAS พบว่ำ สถำนศึกษำที่มีปัญหำกำรแพร่ระบำดของ
สำรเสพติด/ยำเสพติดในสถำนศึกษำ จ ำนวน 61 แห่ง นักเรียนนักศึกษำเข้ำไปเกี่ยวข้องกับ สำรเสพติด/ยำเสพ
ติดและกำรใช้ยำในทำงที่ผิด จ ำนวน 1,423 คน โดยเข้ำไปเกี่ยวข้องกับสำรเสพติด/ยำเสพติด และกำรใช้ยำ
ในทำงท่ีผิด ดังนี้ ยำบ้ำ จ ำนวน 54 คน กัญชำ จ ำนวน 3 คน เหล้ำ จ ำนวน 521 คน บุหรี่ จ ำนวน 427 คน 
เหล้ำและบุหรี่ จ ำนวน 417 คน และโปรโคดิล จ ำนวน 1 คน 
  4.3  ผลกำรคัดกรอง 
 - ผู้ใช้    22  คน 
 - ผู้เสพ  32  คน 
 - ผู้ติด     4  คน 
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 4.4  กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษำที่เก่ียวข้องกับยำเสพติด 
 - กำรให้ค ำปรึกษำ/เยี่ยมบ้ำน     32  คน 
 - กระบวนกำรจิตสังคมในสถำนศึกษำ      25  คน 
 - ค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม              4  คน 
 - ส่งต่อบ ำบัดรักษำในสถำนศึกษำ  21 คน 
 4.5  สถำนะผู้ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ 
  - อยู่ระหว่ำงกำรดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรียน 
                           และยังเรียนตำมปกติ     22  คน 
  - อยู่ระหว่ำงกำรบ ำบัดรักษำในสถำนพยำบำลและยังเรียนปกติ   7  คน 
  - บ ำบัดหำยแล้ว และยังเรียนตำมปกติ      5  คน 
 5. การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพ่ือน าเสนอผลการปฏิบัติงานให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นประจ าทุกเดือน 
 6. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 
 6.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  ได้ร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำร                
To Be Number One  ในสถำนศึกษำ โดยร่วมประชุมและท ำ MOU ร่วมกับเครือข่ำยฯ  และเข้ำร่วมประกวด
จังหวัด To Be Number One เป็นประจ ำทุกปี 
 6.2 โรงเรียนมีกำรขับเคลื่อนชมรม To Be Number One และจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น To Be 
Number One  ตำมศักยภำพของแต่ละโรงเรียน และบำงโรงเรียนสำมำรถขับเคลื่อนชมรม  To Be Number 
One ได้อย่ำงเข้มแข็งจนได้รับรำงวัลระดับจังหวัด ภำค และระดับประเทศ 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
ร้อยละของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 

ร้อยละ 85 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 100% 

 

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

 กำรประชุมขับเคลื่อนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข และมอบโล่/เกียรติบัตร 
เชิดชูเกียรติรำงวัลเสมำ ป.ป.ส. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2560  
และ 2561  
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 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน 
ยำเสพติด ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 โควตำของกระทรวงศึกษำธิกำรจัดสรรผ่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

20,000 12,550 6,200 2,160 4,190 - 
 ** หมำยเหตุ : คืนเงินงบประมำณจ ำนวน 7,450 บำท 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

 1. กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน ไม่ต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ บำงหน่วยงำนไม่ให้ควำมร่วมมือ
เท่ำท่ีควร 
 2. หน่วยงำน/สถำนศึกษำ บำงแห่งยังไม่ตระหนัก และขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร  
 3. สถำนศึกษำบำงแห่ง ไม่รำยงำนข้อมูลนักเรียนที่เข้ำไปยุ่งเก่ียวกับสำรเสพติด/ยำเสพติด ใน

ระบบสำรสนเทศ CATAS  
 4. สถำนศึกษำบำงแห่ง ไม่ด ำเนินกำรตำมคู่มือสถำนศึกษำสีขำวซึ่งเป็นนโยบำยหลักของ

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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 แนวทำงแก้ไข 
  1. ควรให้กำรสนับสนุนและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ 
         2. ควรมีกำรเน้นย้ ำนโยบำย และแนวทำงในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ  
   3. กำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดควำมตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของยำเสพติดทั้งกับตนเอง ผู้อื่น และชุมชนให้มำกข้ึน 
 

ประโยชนท์ีส่ำธำรณชนไดร้บั 
 1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดกำฬสินธุ์สำมำรถขับเคลื่อนสู่กำร
ปฏิบัติ และสถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรด ำเนินงำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ได้รับกำรรำยงำนผลกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในเด็กและเยำวชน เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุง 
พัฒนำและวำงแผนเพื่อด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ต่อไป 
 
 
โครงกำรพฒันำบคุลำกรกลุม่ลูกเสือ ยวุกำชำดและกิจกำรนกัเรียน ส ำนกังำนศึกษำธกิำร จงัหวดักำฬสนิธุ์ 
 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ   ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 เป้ำหมำยระดับประเด็น กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ 
และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
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         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรโดยใช้กระบวนทำงกำรลูกเสือในกำรเรียนรู้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
 

      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ มีควำมรัก สำมัคคี สำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภำพ 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 ผู้บริหำร ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน สังกัดส ำนัหงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร       มกรำคม – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
 

กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 
กิจกรรมที่ 1. พิธีมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติบุคลำกรศูนย์
เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดดีเด่น (รำงวัล
เสมำพิทักษ์) ประจ ำปี พ.ศ.2563  

จัดพิธีมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติบุคลำกรศูนย์เสมำรักษ์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดดีเด่น (รำงวัลเสมำพิทักษ์) 
ประจ ำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมฟ้ำแดดสงยำง  
ชั้น 2 ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมโครงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำน
ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

เข้ำร่วมประชุมโครงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนศูนย์
เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 

กิจกรรมที่ 3. ฝึกอบรมปฏิบัติกำรงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2564 หลักสูตร 5 
องค์ประกอบ 

เข้ำร่วมฝึกอบรมปฏิบัติกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน รุ่นที่ 2/2564 หลกัสูตร 5 องค์ประกอบ 

กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมโครงกำร ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญ จัดกิจกรรมโครงกำร ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์  
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กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 
ประโยชน์ เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร  

เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร ณ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กิจกรรมที่ 5. ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือวิชำ
ระเบียบแถวลูกเสือ ระหว่ำงวันที่ 23 – 27 มีนำคม  
ณ ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและ
กิจกรรมเยำวชน “กฐินกุยยกำนนท์” อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 

บุคลำกรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือวิชำระเบียบแถว
ลูกเสือ ระหว่ำงวันที่ 23 – 27 มีนำคม ณ ศูนย์พัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกรรมเยำวชน 
“กฐินกุยยกำนนท์” อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัด
สมุทรปรำกำร 

กิจกรรมที่ 6. ฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ  
ขั้นหัวหน้ำผู้ให้กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ (LTC)  
ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 

บุคลำกรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เข้ำกำรฝึกอบรม
บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ขั้นหัวหน้ำผู้ให้กำรฝึกอบรมผู้
ก ำกับลูกเสือ (LTC)  ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ  
อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 

ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรัก สำมัคคี สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกันเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 90 ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
มีควำมรัก สำมัคคี สำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีมให้
เกิดประสิทธิภำพ ร้อยละ 100 
 

 

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

พิธีมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติบุคลำกรศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดดีเด่น (รำงวัลเสมำพิทักษ์) 
ประจ ำปี พ.ศ.2563 วันที่ 30 ตุลำคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้ำแดดสงยำง ชั้น 2 ศูนยร์ำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
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เข้ำร่วมประชุมร่วมประชุมโครงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนศูนย์เสมำรักษ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
ระหว่ำงวันที่ 18 – 19 ธันวำคม ณ โรงแรมเดอะวิง ดีไซน์ โฮเทค ซอยงำมวศ์วำน 26 แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เข้ำร่วมฝึกอบรมปฏิบัติกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2564 หลักสูตร 5 
องค์ประกอบ ระหว่ำงวันที่ 14 – 18 ธันวำคม 2564 ณ ศูนย์แม่ขำยประสำนงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ต ำบลคลองไผ่ อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขำ้รับกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือวิชำระเบียบแถวลูกเสือ ระหว่ำงวันที่ 23 – 27 
มีนำคม ณ ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกรรมเยำวชน “กฐินกุยยกำนนท์” อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร 
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จัดกิจกรรโครงกำร ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร ระหว่ำงวันที่ 5 ธันวำคม 
2563 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เข้ำกำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ขั้นหัวหน้ำผู้ให้กำรฝึกอบรม 
ผู้ก ำกับลูกเสือ (LTC) ระหว่ำงวันที่ 3 – 9 เมษำยน 2564 ณ ค่ำยลูกเสือวชิรำวุธ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

49,000 19,209 6,714 1,300 11,195 - 
 ** หมำยเหตุ : คืนเงินงบประมำณจ ำนวน 29,791 บำท 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   
การ ด าเนินการจึงไม่เป็นไปตามแผนที่ก ำหนด 

 

 แนวทำงแก้ไข 
  คืนเงินงบประมำณส่วนที่เหลือ 
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 โครงกำรประเมนิสถำนศกึษำพอเพียงและพฒันำเป็นศนูยก์ำรเรียนรูต้ำมหลกัปรชัญำ 
ของเศรษฐกจิพอเพียงดำ้นกำรศกึษำ ประจ ำปงีบประมำณ 2564 

 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ
ที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อประเมินสถำนศึกษำ เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ(สถำนศึกษำพอเพียง) 
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำพอเพียง พัฒนำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ(ศรร.) 
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 1. สถำนศึกษำขอรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ (สถำนศึกษำพอเพียง) จ ำนวน 20 แห่ง 
 2. สถำนศึกษำขอรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ำนกำรศึกษำ (ศรร.) จ ำนวน 5 แห่ง 
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      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  ผู้เรียนในสถำนศึกษำ สำมำรถบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวัน บ่มเพำะลักษณะนิสัยอยู่อย่ำงพอเพียง ร้อยละ 80 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 หน่วยงำน สถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ที่สมัครขอรับกำรประเมิน 

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร         พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         หน่วยงำน สถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ที่สมัครขอรับกำรประเมิน 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
 

กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 
กิจกรรมที ่1 : ประชุมวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) จึง ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนด กิจกรรมที ่2 : ประชุมเชิงปฏิบัติกำร หน่วยงำน 

สถำนศึกษำทุกสังกัดขับเคลื่อนพัฒนำงำนด้ำน
สถำนศึกษำพอเพียงและศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก 
ของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
กิจกรรมที ่3 : รับสมัคร/คัดกรองเอกสำร 
     - ประเมิน 
     - สรุปและรำยงำนผล 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
1. สถำนศึกษำขอรับกำรประเมินเป็น
สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรศึกษำ (สถำนศึกษำพอเพียง) 

20 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึง ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

2. สถำนศึกษำขอรับกำรประเมินเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
(ศรร.) 

5 แห่ง ๙ 
(สพฐ. ๖) 
(กศน. ๓) 

3. ผู้เรียนในสถำนศึกษำ สำมำรถ
บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวัน บ่มเพำะลักษณะนิสัยอยู่
อย่ำงพอเพียง   

ร้อยละ 80 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึง ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึง ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้  
 

งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

25,000 0 - - - - 
 ** หมำยเหตุ : คืนเงินงบประมำณทั้งหมด 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึง ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้ 
 
 

โครงกำรสร้ำงและสง่เสรมิควำมเปน็พลเมอืงด ีตำมรอยพระยคุลบำทดำ้นกำรศกึษำสูก่ำรปฏิบตัิ 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนควำมั่นคง 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  ประเด็นควำมม่ันคง 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ (1) กำรยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคงและยั่งยืน 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจของพระรำชวงศ์จักรี  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็น
พลเมืองดี มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สำมำรถวำงแผนกำรประกอบอำชีพเพ่ือให้มีงำนท ำ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
มีจิตส ำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 นักเรียน อำยุระหว่ำง 11-18 ปี วิทยำกรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมจ ำนวน 660 คน 
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      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ 100 ได้เรียนรู้พระรำชกรณียกิจของพระรำชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดี 
ต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สำมำรถวำงแผนกำรประกอบ
อำชีพเพ่ือให้มีงำนท ำ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส ำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของ
ตนเองสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชำติ 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 
   - นักเรียน ครู/บุคลำกร รวมจ ำนวน 220 คน 
 2. โรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์ 
   - นักเรียน ครู/บุคลำกร รวมจ ำนวน 220 คน 
 3. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
   - นักเรียน ครู/บุคลำกร รวมจ ำนวน 220 คน 

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร        มกรำคำ – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         1. ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 2. ห้องประชุมโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
 

กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 
กิจกรรมที่ 1. ประชำสัมพันธ์โครงกำร/ประชุมชี้แจง  
 

จัดประชุมคณะท ำงำนเพ่ือปรึกษำหำรือแนวทำงกำรจัด
อบรมตำมโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง
ดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระหว่ำงวันที่ 19 
มีนำคม 2563  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กิจกรรมที่ 2.  จัดอบรมตำมหลักสูตร จ ำนวน 3 รุ่น  
 

เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระ
ยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ระหว่ำงวันที่ 28 – 30 มีนำคม  2564 
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร 

กิจกรรมที่ 3. ประเมินผลโครงกำร/สรุปรำยงำน
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เรียนรู้พระรำชกรณียกิจของพระ
รำชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำ
หน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
สำมำรถวำงแผนกำรประกอบอำชีพเพ่ือให้มีงำนท ำ  
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส ำนึก 
รักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเองสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชำติ ร้อยละ 60 
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ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เรียนรู้พระรำชกรณียกิจ
ของพระรำชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง 
มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐำนชีวิตที่
มั่นคง มีคุณธรรม สำมำรถวำงแผนกำร
ประกอบอำชีพเพ่ือให้มีงำนท ำ ได้เรียนรู้ถึงนวัต
วิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส ำนึกรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเองสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชำติ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เรียนรู้พระรำชกรณียกิจ
ของพระรำชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง 
มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐำนชีวิต
ที่มั่นคง มีคุณธรรม สำมำรถวำงแผนกำร
ประกอบอำชีพเพ่ือให้มีงำนท ำ ได้เรียนรู้ถึงน
วัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส ำนึกรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเองสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชำติ ร้อยละ 60 

 
ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

จัดประชุมคณะท ำงำน วันที่ 19 มีนำคม 2564  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ศูนยร์ำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
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ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี
ตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระหว่ำงวันที่ 28 – 30 
มีนำคม  2564 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้ำ กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

49,000 19,209 6,714 1,300 11,195 - 
 ** หมำยเหตุ : คืนเงินงบประมำณจ ำนวน 29,791 บำท 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด  

 แนวทำงแก้ไข 
  ส่งคืนเงินงบประมำณส่วนที่เหลือ 
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ยทุธศำสตรท์ี ่   2 
 

วิจยั คดิคน้ และพฒันำนวตักรรมทำงกำรศกึษำ 
 

  ผลกำรด ำเนินงำนจำกกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์  
ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรด ำเนินกำรที่ปรำกฏ ดังนี้ 
 

 
โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวตักรรมกำรศกึษำ เพือ่พฒันำกำรศกึษำ 

 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ
ที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือให้มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรมและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำของจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 2. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ/แนว 
ทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แก่สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 3. เพ่ือวิเครำะห์/วิจัยแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำในระดับจังหวัด 
 4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ ให้นักเรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
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ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 1) มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรมและงำนวิจัยทำงกำรศึกษำของจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 1   
ฐำนข้อมูล และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้บริกำรฐำนข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ 
ด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ/นวัตกรรมกำรนิเทศ ที่สอดคล้องกับสภำพและบริบทควำมต้องกำร ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ 

 3) ร้อยละของผู้เรียนที่คะแนน O-NET ผ่ำนเกณฑ์ 50 คะแนน แต่ละวิชำเพ่ิมข้ึน 
      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 1) มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรมและงำนวิจัยทำงกำรศึกษำของจังหวัดกำฬสินธุ์  
อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

 2) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรน ำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ไปสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 3) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรน ำผลกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม 
กำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ/นวัตกรรมกำรนิเทศ ที่สอดคล้องกับสภำพและบริบทควำมต้องกำร  
ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 1. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกสังกัด รวมทั้งภำคีเครือข่ำย 
ที่เก่ียวข้องในจังหวัดกำฬสินธุ์ 

2. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำรจำกทุกสังกัด จ ำนวน 17 โรงเรียน 
 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร      1 พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร        โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 17 แห่ง จำก 7 สังกัด ได้แก่  
                              1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑    
                              ๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒  
                              ๓. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ 
                              ๔. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ 
                              ๕. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
                              ๖. เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ 
                              ๗. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 

กิจกรรมที ่1 : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสังเครำะห์ วิจัย 
นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
นิเทศติดตำมและประเมินผล 
    - รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศผลกำรทดสอบ O-NET 
3 ปีย้อนหลัง และข้อมูล กำรท ำวิจัยที่เก่ียวข้องและ
ข้อมูลสำระสนเทศของโรงเรียนในโครงกำร  

1. มีตัวอย่ำงงำนวิจัยนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร  
กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล  
2. มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศผลกำรทดสอบ O-NET 3 ปี
ย้อนหลัง และข้อมูล กำรท ำวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรียนในโครงกำร IFTE จ ำนวน 17 แห่ง 
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กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 
    - กำรสังเครำะห์ วิจัย นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร 
กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล 
 

 

กิจกรรมที ่2 : ประชุมเชิงปฏบิัติกำรโรงเรียน กลุ่ม 
เป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงกำรรับรูแ้นวด ำเนินงำนโครงกำร IFTE 
    - ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
“Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์  
    - น ำเสนอแนวทำงกำรจัดท ำนวัตกรรม กำรบริหำร
จัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนเิทศติดตำมและประเมินผล 

1. คณะ Supervisor Teams ผู้บริหำร ครูผู้รับผิดชอบ
ของโรงเรียนในโครงกำร IFTE มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร IFTE 
๒. คณะSupervisor Teams ผู้บริหำร ครูผู้รับผิดชอบ 
มีควำมพึงพอใจ ระดับที่มำก (๔.๓๓) 
๓. โรงเรียนในโครงกำร IFTE ทั้ง 17 แห่ง ได้แนวทำง
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนต่ำงๆ ทั้ง ๓ ด้ำน 
 

กิจกรรมที ่3 : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนพัฒนำนวัตกรรมตำมโครงกำร IFTE 
    - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
พัฒนำนวัตกรรมตำมโครงกำร 
    - คัดเลือกนวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

 1. มีกำรมอบรำงวัลผลงำนที่ได้กำรคัดเลือกนวัตกรรม
กำรกำรศึกษำ Innovation For Thai Education 
(IFTE) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
นิเทศติดตำมและประเมินผล 
๒. มีกำรน ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนที่
ชนะเลิศจำกกำรคัดเลือกนวัตกรรมกำรกำรศึกษำ 
Innovation For Thai Education (IFTE) ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำม 
และประเมินผล 
๓. คณะSupervisor Teams ผู้บริหำร ครูผู้รับผิดชอบ 
มีควำมพึงพอใจ ระดับที่มำกที่สุด (๔.58) 
 

กิจกรรมที ่4 : นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยด ำเนินงำนตำมแนวทำงของ
โครงกำร IFTE 

1. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 17 แห่ง ได้รับกำรนิเทศ 
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรครบ 
100% 
๒. โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำกำรจัดท ำนวัตกรรม
กำรศึกษำ จำก คณะSupervisor Teams ครบทุกแห่ง 
 

กิจกรรมที ่5 : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยทำง
วิชำกำร ร้อยแก่น สำรสินธุ์ สรุปผลกำร ประเมินผล 
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร IFTE 

1. มีกำรน ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนที่
ชนะเลิศจำกกำรคัดเลือกนวัตกรรมกำรกำรศึกษำ 
Innovation For Thai Education (IFTE) ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและ
ประเมินผล ระดับเครือข่ำยทำงวิชำกำร ร้อยแก่น  
สำรสินธุ ์
๒. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรท่ีเข้มแข็ง และ
เผยแพร่ผลงำนระดับเครือข่ำยทำงวิชำกำร ร้อยแก่น 
สำรสินธุ ์
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กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 
กิจกรรมที ่6 : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปผลกำร 
ประเมินผล ด ำเนินงำนตำมโครงกำร IFTE 
    - สรุปรำยงำนผล และเผยแพร่นวัตกรรม กำร
บริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและ
ประเมินผล ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ และรำยงำนผลเสนอ
ต่อ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 และ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

1. มีสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร IFTE เป็นรูปเล่ม 
2. มีกำรน ำเสนอและเผยแพร่ผลงำน นวัตกรรม
กำรศึกษำ ตำมโครงกำร IFTE ไปยัง ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 12 และ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

จ ำนวน
เปำ้หมำย 

ผลกำรด ำเนนิงำน ร้อยละ 

เชงิปรมิำณ     
1) มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม
และงำนวิจัยทำงกำรศึกษำของจังหวัด
กำฬสินธุ์ จ ำนวน 1  ฐำนข้อมูล และ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้บริกำร
ฐำนข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ข้อมูล O-NET 
โรงเรียน

กลุ่มเป้ำหมำย 
17 แห่ง 

ข้อมูล O-NET 
โรงเรียน

กลุ่มเป้ำหมำย 
17 แห่ง 

มีข้อมูล O-NET 
โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย 
17 แห่ง 

100% 

2) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนบริหำร
จัดกำรศึกษำ/นวัตกรรมกำรนิเทศ ที่
สอดคล้องกับสภำพและบริบทควำม
ต้องกำร ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ อย่ำงน้อย
ร้อยละ ๘๐ 
 

โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย

อย่ำงน้อย 
14 แห่ง 
ได้รับกำร
นิเทศฯ 

โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย

อย่ำงน้อย 
14 แห่ง 
ได้รับกำร
นิเทศฯ 

โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยทั้ง  
17 แห่ง ได้รับกำร
นิเทศฯ 

100% 

3) ร้อยละของผู้เรียนที่คะแนน O-NET 
ผ่ำนเกณฑ์ 50 คะแนน แต่ละวิชำ
เพ่ิมข้ึน 

โรงเรียน
เป้ำหมำยทั้ง 
17 แห่งมีร้อย
ละของผู้เรียน
ที่คะแนน  
O-NET ผ่ำน
เกณฑ์ 50 
คะแนน แต่ละ
วิชำเพ่ิมข้ึน 

โรงเรียน
เป้ำหมำยทั้ง 
17 แห่งมีร้อย
ละของผู้เรียน
ที่คะแนน  
O-NET ผ่ำน
เกณฑ์ 50 
คะแนน แต่ละ
วิชำเพ่ิมข้ึน 

ชั้น ป.6 เพ่ิมข้ึน 
4.85% 
ชั้น ม.3 ลดลง 
0.18% 
ชั้น ม.6 เพิ่มข้ึน 
2.49% 
 

ชั้น ป.6 
เพ่ิมข้ึน 
4.85% 
ชั้น ม.3 
ลดลง 
0.18% 
ชั้น ม.6 
เพ่ิมข้ึน 
2.49% 
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ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

จ ำนวน
เปำ้หมำย 

ผลกำรด ำเนนิงำน ร้อยละ 

เชงิคณุภำพ     
1) มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม
และงำนวิจัยทำงกำรศึกษำของจังหวัด
กำฬสินธุ์ อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ  

มีฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ 
นวัตกรรมและ
งำนวิจัย
ทำงกำรศึกษำ
ของจังหวัด
กำฬสินธุ์ อย่ำง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

มีฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ 
นวัตกรรมและ
งำนวิจัย
ทำงกำรศึกษำ
ของจังหวัด
กำฬสินธุ์ อย่ำง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

มีฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ 
นวัตกรรมและ
งำนวิจัยทำงกำร
ศึกษำของจังหวัด
กำฬสินธุ์ อย่ำง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

100% 

2) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรน ำ
รูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กำร 
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ไปสู่กำรปฏิบัติใน
สถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 

โรงเรียน
เป้ำหมำยทั้ง 
17 แห่ง 

โรงเรียน
เป้ำหมำยทั้ง 
17 แห่ง 

โรงเรียนเป้ำหมำยทั้ง 
17 แห่ง 

100% 

3) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรน ำผล
กำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ/นวัตกรรมกำร
นิเทศ ที่สอดคล้องกับสภำพและบริบท
ควำมต้องกำร ไปใช้ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ  

โรงเรียน
เป้ำหมำยทั้ง 
17 แห่ง 

โรงเรียน
เป้ำหมำยทั้ง 
17 แห่ง 

โรงเรียนเป้ำหมำยทั้ง 
17 แห่ง 

100% 

 

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

กิจกรรมทีด่ ำเนนิกำร ภำพประกอบกจิกรรม 

กิจกรรมที ่1 กำรอบรมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ 
ธันวำคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมตรัง  
แขวงบำงขุนพรหม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหำนคร 
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กิจกรรมทีด่ ำเนนิกำร ภำพประกอบกจิกรรม 

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำ ร้อยแก่นสำรสินธุ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564ระหว่ำง 
วันที่ ๒๖ – ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมแก่ง ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค ๑๒ 
 

 

 

กิจกรรมที ่3 กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน
โครงกำร Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรม
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำใน
พ้ืนที่ จังหวัดกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศธจ.กำฬสินธุ์ 
ศูนย์รำชกำรชั้น ๒ 

 

 

กิจกรรมที่ 4 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำใน
พ้ืนที่ จังหวัดกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบูรพำ 
ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตำม โครงกำร 
Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำในพ้ืนที่ จังหวัดกำฬสินธุ์ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ ๑ 
ระหว่ำงวันที่ ๒๙ มีนำคม – ๗ 
เมษำยน ๒๕๖๔  ณ โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร IFTE 
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กิจกรรมทีด่ ำเนนิกำร ภำพประกอบกจิกรรม 

กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตำม โครงกำร 
Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำในพ้ืนที่ จังหวัดกำฬสินธุ์  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่2 
ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔   
ณ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร 
IFTE 

 

 

 
 

กิจกรรมที ่7 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ตัดสินผลงำนนวัตกรรมกำรศึกษำ 
Innovation For Thai Education 
(IFTE) ส่วนที่ 1 ประเมินเล่มรำยงำน
ผลกำรใช้นวัตกรรม วันที่ ๗ 
กรกฎำคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
บูรพำ ส ำนักงำน กศน. จังหวัด
กำฬสินธุ์ 
 
 

 

 
 

กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ตัดสินผลงำนนวัตกรรมกำรศึกษำ 
Innovation For Thai Education 
(IFTE) ประเมินผลงำน ส่วนที่ 2 กำร
น ำเสนอผลงำนและสื่อเอกสำร
ประกอบกำรน ำเสนอ ระหว่ำงวันที่  
8 – ๑5 กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
 
 

 

กิจกรรมที่ 9 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ตัดสินผลงำนนวัตกรรมกำรศึกษำ 
Innovation For Thai Education 
(IFTE) ระดับภำค วันที่ ๑๗ สิงหำคม 
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมีสุข ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค ๑๒ 
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งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

284,000 284,000 2,362 ๗2,525 89,491 119,622 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค 

    1. ระยะเวลำในด ำเนินกำรกะชั้นชิดเกินไป ท ำให้ยำกต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
    2. งบประมำณมีจ ำกัดเกินไป ท ำให้ขำดควำมคล่องตัว 
 

 แนวทำงแก้ไข 
   ๑. ส ำนักงำนปลัดควรวำงแผนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่เนิ่นๆเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
              2. งบประมำณควรให้เพียงพอกับกำรด ำเนินกำร เช่น ควรให้แต่ละจังหวัดส่งแผนกำรด ำเนินกำร
เพ่ือของบประมำณตำมควำมจ ำเป็น ควรค ำนึงถึง ขนำดจังหวัด ใหญ่ กลำง เล็ก  

 

แผนทีจ่ะด ำเนนิกำรต่อไป 
 

 ปีกำรศึกษำ 2565 จะมีกำรขยำยโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 

 

ประโยชนท์ีส่ำธำรณชนไดร้บั 
 1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2. สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ที่มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูได้รับกำรพัฒนำตรงตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
 4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

กิจกรรมทีด่ ำเนนิกำร ภำพประกอบกจิกรรม 

กิจกรรมที ่10 กำรประชุมสัมมนำ 
ทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำตำมโครงกำร 
IFTE (Innovation For Thai 
Education)นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่จังหวัด
กำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
วันที่ 31 สิงหำคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมบูรพำ ส ำนักงำน กศน. 
จังหวัดกำฬสินธุ์ 
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 โครงกำร Coaching Team เพือ่ยกระดบัคณุภำพกำรศกึษำ 
 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ
ที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน 
ระดับจังหวัด ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 2. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนในระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียน 
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
  จังหวัดกำฬสินธุ์ มีแนวทำงและเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อน ำไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
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      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  1.  มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพื้นที่
รับผิดชอบ ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ อย่ำงน้อย 1 แนวทำง 
  2. สถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำงที่พัฒนำขึ้น มีร้อยละของ
นักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ในแต่ละวิชำ ผ่ำนเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น อย่ำงน้อย 1 โรงเรียน 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 สถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร       มกรำคำ – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         สถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
 กิจกรรมที่ 1. นิเทศ ติดตำม โครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัด
กำฬสินธุ์ 
 1. วันที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ นิเทศ ติดตำม กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET  
4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
    - โรงเรียนบ้ำนนำวิทยำคม อ ำเภอดอนจำน 
   - โรงเรียนโคกล่ำมผดุงวิทย์ อ ำเภอกมลำไสย 
 2. วันที่ 3 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ นิเทศ ติดตำม กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET  
4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
     - โรงเรียนชุมชนบ้ำนป่ำแดง อ ำเภอยำงตลำด 
    - โรงเรียนบ้ำนแกวิทยำคม อ ำเภอยำงตลำด 
 3. วันที่ 4 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ นิเทศ ติดตำม กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET  
4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
     - โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์  อ ำเภอนำมน 
    - โรงเรียนบ้ำนกอกวิทยำคม  อ ำเภอ สมเด็จ 
 4. วันที่ 5 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ นิเทศ ติดตำม กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET  
4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
     - โรงเรียนธนพรวิทยำ อ ำเภอยำงตลำด 
     - โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด  อ ำเภอฆ้องชัย 
 5. วันที่ 6 พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ นิเทศ ติดตำม กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET  
4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
      - โรงเรียนบ้ำนกลำง อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ 
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 กิจกรรมที่ 2.  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปผลโครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 ผลกำรนิเทศ ติดตำม โครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์  
ทั้ง ๙ โรงเรียน ด้ำนผู้บริหำรจัดท ำแผนนิเทศ ติดตำม ด้ำนครูจัดท ำแผนพัฒนำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
สรุปได้ดังนี้ 

 ด้ำนผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 
 ผู้บริหำรมีกำรประชุม สร้ำงกำรรับรู้ ให้กับครูทั้ง ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  โดยกำรระดม
ควำมคิด มีกำรวิเครำะห์ Test Blueprint ตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด ที่จะออกข้อสอบ O-NET จัดทีมเข้ำสอน  
จัดตำรำงเรียนแบบพิเศษ จัดท ำแผนและคู่มือนิเทศภำยใน เข้ำเยี่ยมนักเรียนและนิเทศภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 
100% ให้นักเรียนฝึกท ำข้อสอบ O-NET อย่ำงน้อย ๕ ปี ย้อนหลัง ช่วงเดือน มกรำคม - กุมภำพันธ์ ทบทวน
ครั้งสุดท้ำยก่อนสอบ จำกนั้นก็จัดท ำสรุป ประเมินผล รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และเผยแพร่ต่อหน่วยงำน  
ที่เก่ียวข้อง ต่อไป 
 ด้ำนครผููส้อน 
 ๑) ศึกษำเอกสำรแผนกำรพัฒนำกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ O-NET ให้ละเอียด
และเข้ำใจ 
 2) วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนในปีที่ผ่ำนมำว่ำมีมำตรฐำนและตัวชี้วัดใด
ที่ควรน ำมำพัฒนำและปรับปรุง   
 3) ศึกษำมำตรฐำนและตัวชี้วัดจำก Test Blueprint เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ข้อสอบ 
 4) รวบรวมแนวข้อสอบ O-NET ในแต่ละปีตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด ตำม Test 
Blueprint เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และเปรียบเทียบลักษณะกำรออกข้อสอบของแต่ละปี 
 ๕) จัดหำสื่อและนวัตกรรม ในแต่ละกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้พร้อม 
 ๖) ชี้แจงควำมส ำคัญของกำรทดสอบ O-NET เพ่ือให้นักเรียนรับทรำบแนวทำงและ
ควำมส ำคัญ 
 7) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำม Test Blueprint ให้
นักเรียนได้ฝึกท ำข้อสอบ O-NET ในแต่ละปี ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด พร้อมเฉลยโดยละเอียด 
 8) ทบทวนและฝึกท ำข้อสอบอย่ำงหลำกหลำย 
 9) สรุปผลกำรด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงครูกับนักเรียน ครูกับครู และครู
กับผู้บริหำร ปฏิทินกำรด ำเนินงำน ของผู้บริหำรและครูจะต้องมีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกัน 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

จ ำนวน
เปำ้หมำย 

ผลกำรด ำเนนิงำน ร้อยละ 

1) มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ที่สอดคล้องเหมำะสมตำม
บริบทของพื้นที่ อย่ำงน้อย 1 แนวทำง 

อย่ำงน้อย  
1 แนวทำง 

1 แนวทำง 1 แนวทำง 100% 
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ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

จ ำนวน
เปำ้หมำย 

ผลกำรด ำเนนิงำน ร้อยละ 

2) สถำนศึกษำท่ีได้รับกำรนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำงท่ี
พัฒนำขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่
คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในแต่
ละวิชำ ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน  
 

อย่ำงน้อย  
1 โรงเรียน 

โรงเรียน
เป้ำหมำยทั้ง 
17 แห่งมรี้อย
ละของผู้เรียนท่ี
คะแนน  

O-NET ผ่ำน
เกณฑ์ 50 

คะแนน แต่ละ
วิชำเพิ่มขึ้น 

ชั้น ป.6 เพ่ิมข้ึน 
4.85% 
ชั้น ม.3 ลดลง 
0.18% 
ชั้น ม.6 เพิ่มข้ึน 
2.49% 
 

ช้ัน ป.6 
เพิ่มขึ้น 
4.85% 
ช้ัน ม.3 ลดลง 
0.18% 
ช้ัน ม.6 
เพิ่มขึ้น 
2.49% 

 

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมำณ 
งบประมำณทีไ่ดร้บั

ทั้งหมด 
 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

31,200 31,200 31,200 - - - 
  

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

 บางโรงเรียนผู้บริหารเข้าประชุม รับฟังนโยบาย แต่ยังไม่ได้ขยายผลให้คุณครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนา จึงท าให้คุณครูยังไม่ได้ด าเนินการ เป็นเอกสาร รูปเล่มที่ชัดเจน 

 แนวทำงแก้ไข 
  ทีมนิเทศ ติดตำม จึงได้ชี้แจง และท ำควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติให้กับคุณครูทั้ง ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ได้ทรำบและสำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำฯ ได้โดย ครบองค์ประกอบ เพ่ือให้ครูได้ด ำเนินกำร ตำมที่
วำงแผนไว้ โดยแผนพัฒนำ ฯ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทและกิจกรรมของโรงเรียน 
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ยทุธศำสตรท์ี ่   3 
 

พฒันำศกัยภำพผู้เรียนทกุช่วงวัย 

 

  ผลกำรด ำเนินงำนจำกกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์  
ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรด ำเนินกำรที่ปรำกฏ ดังนี้ 
 

โครงกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำกำรจดักำรศกึษำปฐมวัยในระดบัพืน้ทีจ่งัหวดักำฬสนิธุ์ 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
  เป้ำหมำยระดับประเด็น กำรพัฒนำเด็จตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
  เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแลและพัฒนำในกำรจัดศึกษำปฐมวัยอย่ำง
ทั่วถึง และมีพัฒนำกำรสมวัย 
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
 3. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักถึงควำม ส ำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และกำรมีส่วน
ร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดูแล พัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัย 
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ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 1. เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ได้รับกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบ กำรณ์เรียนรู้ และจัดกำรศึกษำให้มี
พัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน 
 2. สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ทุกแห่งได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้มีคุณภำพขั้น
ต่ ำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 
 3. ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ตระหนัก และมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดูแล พัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัย 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 1. เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 2. สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 3. ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
 4. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพ้ืนที่ทุกสังกัด 
 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร       พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 
 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแล และพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำง
ทั่วถึง และมีพัฒนำกำรสมวัย   
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมไว้ในโครงกำร จ ำ นวน ๒ 

กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัยของ

จังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๒๕ คน 
  กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก

ปฐมวัยแห่งชำติ จ ำนวน ๑๕๐ คน 
 

  ผลกำรด ำเนนิงำน 
 ผลกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแล และพัฒนำในกำร

จัดศึกษำปฐมวัยอย่ำงทั่วถึง และมีพัฒนำกำรสมวัย ผู้จัดท ำรำยงำนตำมดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
   ๑. รอ้ยละของผูบ้รหิำร คร ูผูป้กครอง ผู้ดแูลเด็ก ผูร้บับริกำร และผู้มสีว่นเกี่ยวข้องทุกภำคสว่น
ไดร้บักำรสง่เสรมิสนบัสนุนและพัฒนำให้มคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจ มีควำมตระหนกัและเข้ำมำมสีว่นรว่ม ในกำรดูแล
พัฒนำและจัดกำรศึกษำใหเ้ดก็ปฐมวยั (คำ่เปำ้หมำย จ ำนวน ไมน่้อยกวำ่ 100 คน) 

  จำกกำรจัดกิจกรรมที่ ๑ ประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงำน
ปฐมวัยของจังหวัดกำฬสินธุ์  และกำรจัดกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ มีผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนักและเข้ำมำ
มีส่วนร่วม ในกำรดูแลพัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย ดังนี้ 
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   ตำรำงแสดงจ ำนวนผู้บริหำร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำค
ส่วน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนนุและพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย 

 
กิจกรรม 

จ ำนวน (คน)  
รวม ผูบ้รหิำร คร ู ผูดู้แลเด็ก ผูร้บับริกำร 

ผูป้กครอง 
บุคลำกรที่
เกีย่วข้อง 

๑ ประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบ
งำนปฐมวัยของจังหวัดกำฬสินธุ์ 

๑๑ - -  ๑๔ ๒๕ 

๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมิน
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ 

๙ ๕๑ ๓๗ ๒๖ ๒๗ ๑๕๐ 

รวม ๒๐ ๕๑ ๓๗ ๒๖ ๔๑ ๑๗๕ 
  จำกตำรำงแสดงจ ำนวนผู้บริหำร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำค

ส่วน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็ก
ปฐมวัย พบว่ำ มีผู้ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแล พัฒนำและจัด
กำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย ผู้บริหำร จ ำนวน ๒๐ คน ครู จ ำนวน ๕๑ คน ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน ๓๗ คน ผู้รับบริกำร 
ผู้ปกครอง จ ำนวน ๒๖ คน และบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง จ ำนวน ๔๑ คน รวมทั้งหมด ๑๗๕ คน 
** สรุปได้ว่ำ บรรลุตำมดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (ค่ำเป้ำหมำย จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 100 คน) 
    ๒. รอ้ยละของสถำนศึกษำและสถำนพฒันำเด็กปฐมวยั มคีณุภำพระดับผำ่นเกณฑข์ั้นตน้ตำม
มำตรฐำนสถำนพฒันำเด็กปฐมวยัแหง่ชำต ิพ.ศ. 2561 (คำ่เปำ้หมำย ร้อยละ ๘0) 
    จำกกำรจัดกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ จ ำนวน ๓ จุด คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑  ใน
วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ ในวันที่ ๑๗ มีนำคม 
๒๕๖๔ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ ในวันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ ได้มีกำร
ก ำกับ ติดตำมผลกำรประเมินสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ โดยผู้แทน
ครู ครูพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มเครือข่ำยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและผ่ำนกำรตรวจสอบจำกศึกษำนิเทศก์และผู้รับผิดชอบ
งำนปฐมวัย ของแต่ละหน่วยงำน ปรำกฏผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 

    ตำรำงแสดงผลกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 2563     
จ ำแนกรำยสังกัด จังหวัดกำฬสินธุ์ 

สงักดั 

จ ำนวน
สถำนศึกษำ/ 
สถำนพฒันำ
เด็กปฐมวยั 

(แหง่) 

จ ำนวนสถำนพฒันำเด็กปฐมวยัตำมระดบัคณุภำพ (แห่ง) 

A 
ดีมำก 

B 
ด ี

C 
ผำ่นเกณฑ์

ขั้นตน้ 

D 
ต้อง

ปรับปรุง 

รวม 
(แห่ง) 

รวม สพฐ. ๔๙๒ ๔๑๘ ๗๔ - - ๔๙๒ 
- สพป.กำฬสินธุ์ เขต ๑ ๑๕๙ ๑๒๘ ๓๑ - - - 
- สพป.กำฬสินธุ์ เขต ๒ ๑๖๒ ๑๕๑ ๑๑ - - - 
- สพป.กำฬสินธุ์ เขต ๓ ๑๗๑ ๑๓๙ ๓๒ - - - 
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สงักดั 

จ ำนวน
สถำนศึกษำ/ 
สถำนพฒันำ
เด็กปฐมวยั 

(แหง่) 

จ ำนวนสถำนพฒันำเด็กปฐมวยัตำมระดบัคณุภำพ (แห่ง) 

A 
ดีมำก 

B 
ด ี

C 
ผำ่นเกณฑ์

ขั้นตน้ 

D 
ต้อง

ปรับปรุง 

รวม 
(แห่ง) 

รวม อปท. ๔๒๔ ๒๖๒ ๑๔๘ ๔ ๑๐ ๔๒ ๔ 
- เทศบำล ๑๖ ๔ ๒ - ๑๐ ๑๖ 
- องค์กำรบริหำร 
  ส่วนต ำบล 

๔๐๘ ๒๕๘ ๑๔๖ ๔ -  

รวมสช. ๔๖ ๒๐ ๒๖ - - ๔๖ 
รวมพม. ๓ ๑ ๒ - - ๓ 

รวม  ๙๖๕ ๗๐๑ ๒๕๐ ๔ ๑๐ ๙๖๕ 
ร้อยละ - ๗๒.๖๔ ๒๕.๙๑ ๐.๔๑ ๑.๐๔ - 

รวมจ ำนวนสถำนพฒันำเด็กปฐมวยั 
ทีผ่่ำนเกณฑข์ัน้ตน้(A+B+C) 

๙๕๕ (ร้อยละ ๙๘.๙๖) 

    จำกตำรำงแสดงผลกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 2563 
จ ำแนกรำยสังกัด จังหวัดกำฬสินธุ์ พบว่ำ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จ ำนวน ๔๙๒ แห่ง มีผลกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ระดับ A ดีมำก จ ำนวน ๔๑๘ 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๕ ระดับ B ดี จ ำนวน ๗๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๔ สถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จ ำนวน ๔๒๔ แห่ง มีผลกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ ระดับ A ดีมำก จ ำนวน ๒๖๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๙ ระดับ B ดี จ ำนวน ๑๔๘ แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ ๓๔.๙๑ ระดับ C ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น จ ำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ และระดับ D ต้องปรับปรุง 
จ ำนวน ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๖ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
จ ำนวน ๔๖ แห่ง มีผลกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ระดับ A ดีมำก จ ำนวน ๒๐ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘ ระดับ B ดี จ ำนวน ๒๖ แห่ง   คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒ สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในสังกัด
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จ ำนวน ๓ แห่ง มีผลกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติ ระดับ A ดีมำก จ ำนวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ระดับ B ดี จ ำนวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ ๖๖.๖๗ และสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๙๖๕ แห่ง มีผลกำร
ประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ระดับ A ดีมำก จ ำนวน ๖๙๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๒ 
ระดับ B ดี จ ำนวน ๒๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๑ ระดับ C ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น จ ำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ ๐.๔๑ และระดับ D ต้องปรับปรุง จ ำนวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔ และสถำนศึกษำ สถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๙๖๕ แห่ง ผ่ำนกำรประเมินระดับ A ดีมำก B ดี และ C ผ่ำนเกณฑ์
ขั้นต้น รวมจ ำนวน ๙๕๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๖ สรุป ได้ว่ำ บรรลุตำมดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๘๐) 
    ๓. รอ้ยละของเด็กปฐมวยัทีม่พีัฒนำกำรสมวยั (ค่ำเปำ้หมำย ร้อยละ ๘0) 
    จำกกำรจัดกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ จ ำนวน ๓ จุด คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑  ใน
วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ ในวันที่ ๑๗ มีนำคม 
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๒๕๖๔ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ ในวันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ ได้มีกำร
ก ำกับ ติดตำมผลกำรประเมินสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ โดยผู้แทน
ครู ครูพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มเครือข่ำยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและผ่ำนกำรตรวจสอบจำกศึกษำนิเทศก์และผู้รับผิดชอบ
งำนปฐมวัย ของแต่ละหน่วยงำน ปรำกฎผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 

 ตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 คุณภำพเด็กปฐมวัยของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
แห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกรำยสังกัด จังหวัดกำฬสินธุ ์

สงักดั 
จ ำนวนสถำนศกึษำ 
เดก็ปฐมวยั(แหง่)  

  จ ำนวน 
เดก็ปฐมวยั 
(อ.๑-อ.๓) 

รวมจ ำนวนเดก็ปฐมวยั อ.๑ - อ.๓ 
(คน) 

 

จ ำนวนเดก็อนบุำล 
๓ ทีจ่บกำรศกึษำ

ระดบัปฐมวยั  (คน) สมวยั ไมส่มวยั รวม 

รวม สพฐ. ๔๙๒ 12,315 12,2๗๑ ๔๔ 12,315 6,606 
- สพป.
กำฬสินธุ์ 
เขต ๑ 

๑๕๙ 3,771 3,771 - 3,771 1,993 
- สพป.
กำฬสินธุ์ 
เขต ๒ 

๑๖๒ ๓,๘๖๒ ๓,๘๖๒ - ๓,๘๖๒ ๑,๙๔๘ 
- สพป.
กำฬสินธุ์ 
เขต ๓ 

๑๗๑ ๔,๖๘๒ ๔,๖๓๘ ๔๔ ๔,๖๘๒ ๒,๖๖๕ 

รวม อปท. ๔๒๔ ๑๑,๘๓๕ ๑๑,๘๓๕   ๑๑,๘๓๕ ๑๑๒๕ 
- เทศบำล ๑๖ ๒,๑๓๓ ๒,๑๓๓ - ๒,๑๓๓ ๗๕๒ 

- องค์กำร
บริหำร 
  ส่วนต ำบล 

๔๐๘ ๙,๗๐๒ ๙,๗๐๒ - ๙,๗๐๒ ๓๗๓ 

รวมสช. ๔๖ ๕,๗๔๗ ๕,๗๔๗ - ๕,๗๔๗ ๒,๓๔๓ 

รวม ๙๖๒ ๒๙,๘๙๗ ๒๙,๘๕๓ ๔๔ ๒๙,๘๙๗ ๑๐,๐๗๔ 

ร้อยละ - - ๙๙.๘๕ ๐.๑๕   

  จำกตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 คุณภำพเด็กปฐมวัยของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกรำยสังกัด จังหวัดกำฬสินธุ์ พบว่ำ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน ๔๙๒ แห่ง มีเด็กปฐมวัย (อ.๑-อ.๓)จ ำนวน 12,315 คน เด็กมี
พัฒนำกำรสมวัย จ ำนวน 12,2๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๔ เด็กพัฒนำกำรไม่สมวัย จ ำนวน ๔๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๓๖ สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในสังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จ ำนวน 
๔๒๔ แห่ง มีเด็กปฐมวัย (อ.๑-อ.๓) จ ำนวน ๑๑,๘๓๕ คน เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย จ ำนวน ๑๑,๘๓๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ไม่พบเด็กพัฒนำกำรไม่สมวัย สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน จ ำนวน ๔๖ แห่ง มีเด็กปฐมวัย (อ.๑-อ.๓) จ ำนวน ๕,๗๔๗ คน มีพัฒนำกำรสมวัย จ ำนวน ๕,๗๔๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่พบเด็กพัฒนำกำรไม่สมวัยและสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๙๖๒ แห่ง มีเด็กปฐมวัย (อ.๑-อ.๓) จ ำนวน ๒๙,๘๙๗ คน เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัย จ ำนวน ๒๙,๘๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ พัฒนำกำรไม่สมวัย จ ำนวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ 
สรุปได้ว่ำ บรรลุตำมดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๘๐) 
 

 2. สง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันำสถำนศกึษำ/ สถำนพฒันำเด็กปฐมวยัใหม้ีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเดก็ปฐมวยัแห่งชำติ กำรนิเทศ ก ำกบั ตดิตำมกำรด ำเนนิงำน 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม ไว้ในโครงกำร คือ                                                
กิจกรรมที่ ๓ : นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
(นิเทศออนไลน์ ผ่ำน google meet) 
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 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  เชิงปริมำณ 
     ร้อยละของสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย มีคุณภำพระดับผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๘0) 
  เชิงคุณภำพ 
     สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย จัดกำรศึกษำปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 ในระดับคุณภำพ ผ่ำนเกณฑ์ข้ันต้น 
   กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ สถำนศึกษำ สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  จ ำนวน ๑๕ แห่ง ดังนี้ 
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 
   ๑. โรงเรียนชุมชนนำจำรย์ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
   ๒. โรงเรียนปำกน้ ำรำษฏร์บ ำรุง อ ำเภอกมลำไสย 
   ๓. โรงเรียนโนนศิลำไกรฤกกษ์รำษฏร์อ ำนวย อ ำเภอสหัสขันธ์ 
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 
   ๔. โรงเรียนพินิจรำษฏร์บ ำรุง อ ำเภอยำงตลำด 
   ๕. โรงเรียนนำเชือกวิทยำสรรรพ์ อ ำเภอยำงตลำด 
   ๖. โรงเรียนบ้ำนหนองแวงบ่อแก้ว อ ำเภอยำงตลำด 
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ 
   ๗. โรงเรียนบ้ำนนำคู อ ำเภอนำคู    
   ๘. โรงเรียนค ำม่วงจรัสวิทย์ อ ำเภอค ำม่วง   
  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 
   ๙. โรงเรียนบุญยำทัตพลประสิทธิ์ อ ำเภอห้วยเม็ก 
   ๑๐. โรงเรียนพรชัยวิชชำลัย อ ำเภอห้วยผึ้ง 
   ๑๑. โรงเรียนอนุบำลปิยวรรณ อ ำเภอกมลำไสย  
  สังกัดส ำนักงำนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ 
   ๑๒. โรงเรียนอนุบำลโคกกลำง เทศบำลต ำบลดงมูล อ ำเภอหนองกุงศร ี
   ๑๓. โรงเรียนอนุบำลโนนศิลำ เทศบำลต ำบลโนนศิลำ อ ำเภอสหัสขันธ์ 
   ๑๔. โรงเรียนเทศบำลท่ำคันโท เทศบำลต ำบลท่ำคันโท อ ำเภอท่ำคันโท 
  สังกัดส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ 
   ๑๕. บ้ำนอุ่นรัก อ ำเภอเมือกำฬสินธุ์ 
 

  ผลกำรด ำเนนิงำน 
   คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ได้ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ผลกำรประเมินสถำนศึกษำ และผล
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ด้วยกำรนิเทศออนไลน์ ผ่ำนระบบ 
Google Meet 

   ๑. ผลกำรนิเทศ ติดตำม ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
ของสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้ำหมำย ปรำกฏผล ดังนี้  
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   ตำรำงแสดงผลนิเทศ ติดตำมกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ               
ของสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 

 
ที ่
 

 
สถำนศกึษำ/ 

สถำนพฒันำเดก็ปฐมวยั 

 
สงักดั 

ผลกำรประเมนิสถำนศกึษำตำมมำตรฐำนสถำน
พฒันำเดก็ปฐมวยัแหง่ชำติ 

ดมีำก 
 

(A) 

ด ี
 

(B) 

ผำ่นเกณฑ์
ขัน้ตน้  
(C) 

ตอ้งปรบัปรงุ(D) 

๑ โรงเรียนชุมชนนำจำรย์ 
อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์    

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 

    

๒ โรงเรียนปำกน้ ำรำษฏร์บ ำรุง  
อ ำเภอกมลำไสย   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 

    

๓ โรงเรียนโนนศิลำไกร-  
ฤกกษ์รำษฏร์อ ำนวย  
อ ำเภอสหัสขันธ์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 

    

๔ โรงเรียนพินิจรำษฏร์บ ำรุง  
อ ำเภอยำงตลำด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 

    

๕ โรงเรียนนำเชือกวิทยำ
สรรรพ์ อ ำเภอยำงตลำด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 

    

๖ โรงเรียนบ้ำนหนองแวง-
บ่อแก้ว อ ำเภอยำงตลำด 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 

    

๗ โรงเรียนบ้ำนนำคู 
อ ำเภอนำคู    

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ 

    

๘ โรงเรียนค ำม่วงจรัสวิทย์  
อ ำเภอค ำม่วง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ 

    

๙ โรงเรียนบุญยำทัตพล-
ประสิทธิ์   
อ ำเภอห้วยเม็ก    

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน   
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

    

๑๐ โรงเรียนพรชัยวิชชำลัย  
อ ำเภอห้วยผึ้ง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

    

๑๑ โรงเรียนอนุบำลปิยวรรณ  
อ ำเภอกมลำไสย  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

    

๑๒ โรงเรียนอนุบำลโคกกลำง 
เทศบำลต ำบลดงมูล 
อ ำเภอหนองกุงศรี    

ส ำนักงำนส่งเสริม            
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กำฬสินธุ์ 

    

๑๓ โรงเรียนอนุบำลโนนศิลำ 
เทศบำลต ำบลโนนศิลำ 
อ ำเภอสหัสขันธ์ 

ส ำนักงำนส่งเสริม           
กำรปกครองท้องถิ่น     
จังหวัดกำฬสินธุ์ 
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ที ่
 

 
สถำนศกึษำ/ 

สถำนพฒันำเดก็ปฐมวยั 

 
สงักดั 

ผลกำรประเมนิสถำนศกึษำตำมมำตรฐำนสถำน
พฒันำเดก็ปฐมวยัแหง่ชำติ 

ดมีำก 
 

(A) 

ด ี
 

(B) 

ผำ่นเกณฑ์
ขัน้ตน้  
(C) 

ตอ้งปรบัปรงุ(D) 

๑๔ โรงเรียนเทศบำลท่ำคันโท 
เทศบำลต ำบลท่ำคันโท  
อ ำเภอท่ำคันโท 

ส ำนักงำนส่งเสริม           
กำรปกครองท้องถิ่น    
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

    

๑๕ บ้ำนอุ่นรัก             
อ ำเภอเมือกำฬสินธุ์ 

ส ำนักงำนพัฒนำสังคม      
และควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

    

รวมจ ำนวนสถำนศึกษำ/สถำนพฒันำเดก็ปฐมวยัที่มผีล  
กำรประเมนิระดบั A+B+C (ผำ่นเกณฑ์ขัน้ตน้ขึน้ไป) 

๑๕  

ร้อยละผลกำรประเมนิระดับ A+B+C (ผำ่นเกณฑข์ัน้ตน้ขึน้ไป) ๑๐๐  

   จำกตำรำงผลกำรนิเทศ ติดตำม ของคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติของสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ จ ำนวน ๓ แห่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต ๒ จ ำนวน ๓ แห่ง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ จ ำนวน ๒ แห่ง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์  จ ำนวน ๓ แห่ง ส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๓ แห่ง และส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กำฬสินธุ์ จ ำนวน ๑ แห่ง รวมจ ำนวน ๑๕ แห่ง พบว่ำ มีผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติ ในระดับ A ดีมำก จ ำนวน ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ระดับ B ดี จ ำนวน ๓ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๐๐ และไม่พบระดับ C ผ่ำนเกณฑ์ข้ันต้น สถำนศึกษำ ทั้ง ๑๕ แห่ง มีผลกำรประเมิน ระดับ C ผ่ำน
เกณฑ์ขั้นต้นขึ้นไป จ ำนวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สรุปว่ำ บรรลุค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วด
ควำมส ำเร็จ (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ ๘๐) 
   ๒. ผลกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
ของสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้ำหมำย ปรำกฏผล ดังนี้  

  ตำรำงแสดงผลนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติของสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้ำหมำย 
มำตรฐำน  ผลกำรด ำเนนิงำน ข้อเสนอแนะของผูน้เิทศ 

มำตรฐำน
ด้ำนที่ 1  
กำรบริหำร
จัดกำรสถำน
พัฒนำเด็ก
ปฐมวัย 

๑.1 โรงเรียนร้อยละ 100 มีแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  มีหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น มีกำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ และ
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง น ำผลกำรประเมิน
ตนเองมำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำให้ดีขึ้นในรอบ
ปีต่อไป   
1.2 โรงเรียนมีครูและบุคลำกรที่มีวุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี เอกกำรศึกษำปฐมวัย มีครูที่ไม่จบ 

เนื่องจำกเป็นช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโค
โรน่ำ (COVID -19) จำกกำรนิเทศ ติดตำมพบว่ำ 
สถำนศึกษำจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในรูปแบบ 
ON Hand และ On Demand ในกำรบริหำร
จัดกำร ควรมีกำรนิเทศภำยใน กำรวัดและประเมินผล 
1. นิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
2. กำรวัดและประเมินผล 
3. ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ 
ให้กับเด็ก  
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มำตรฐำน  ผลกำรด ำเนนิงำน ข้อเสนอแนะของผูน้เิทศ 
เอกกำรศึกษำปฐมวัย แต่ครูทุกคนผ่ำนกำรอบรม/
พัฒนำด้ำนปฐมวัยและมีคุณสมบัติที่เหมำะสม 
1.3 โรงเรียนร้อยละ 100 มีสิ่งแวดล้อมทีส่่งเสริม
สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ มีห้องเรียนคุณภำพ 
1.4 โรงเรียนร้อยละ 100 มีมุมประสบกำรณ์/
แหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม บริเวณห้องส้วม ที่แปรง
ฟัน ที่ล้ำงมือ และอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว 
เพียงพอ สะอำด ปลอดภัย และเหมำะสม 
1.5 โรงเรียนร้อยละ 100 มีกิจกรรม/ประชุม
ผู้ปกครอง มีคณะกรรมกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 

4. หำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
และท่ัวถึง ครอบคลุมเด็กทุกคน 
 

มำตรฐำน
ด้ำนที่ 2  
ครู/ผู้ดูแล
เด็กให้กำร
ดูแล และจัด
ประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้
และกำรเล่น
เพ่ือพัฒนำ
เด็กปฐมวัย 

2.1 โรงเรียนร้อยละ 100 ครูปฐมวัยมีแผนกำร
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ มีมุมประสบกำรณ์  
จัดประสบกำรณ์หลำกหลำยและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กรอบด้ำน 
2.2 โรงเรียนมีกำรตรวจสุขภำพอนำมัยเด็ก ดูแล
สุขภำพ ติดตำมกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
2.3 โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำ พัฒนำกำร
เรียนรู้ตำมวัยอย่ำงเหมำะสม 
2.4 โรงเรียนร้อยละ 100 จัดกิจกรรมให้เด็กได้
แสดงออกด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึกผ่ำนกำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำย ศิลปะ ดนตรี  
2.5 โรงเรียนมีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเด็กเพ่ือ
กำรเตรียมพร้อม/ปรับตัวก่อนเข้ำเรียนระดับ ป. 1  

1. ควรมีกำรเขียนบันทึกหลังกำรจัดประสบกำรณ์
ที่มีควำมหมำย สำมำรถน ำผลนั้นไปวำงแผน
พัฒนำหรือส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. ควรมีกำรพัฒนำรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ตำมบริบทของเด็ก
และโรงเรียนช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโร
น่ำ (COVID -19)   

มำตรฐำน
ด้ำนที่ 3 
คุณภำพของ
เด็กปฐมวัย 

3.1 เด็กมีน้ ำหนักตัวเหมำะสมกับวัยและสูงดีสม
ส่วน และมีสุขนิสัยที่ดีในกำรดูแลสุขภำพตนเอง
ตำมวัย มีสุขภำพช่องปำกดีไม่มีฟันผุ 
3.2 เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยโดยรวม 5 ด้ำน 
3.3 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดใหญ่ 
สำมำรถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตำมวัย และมี
พัฒนำกำรด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็กและกำร
ประสำนงำนระหว่ำงตำกับมือตำมวัย 
3.4 เด็กแสดงออก ร่ำเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคง
ปลอดภัย แสดงควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ ผู้อ่ืน
ได้สมวัย มีควำมสนใจ และร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 
อย่ำงสมวัย ซึ่งรวมกำรเล่น กำรท ำงำน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬำ สำมำรถอดทน รอคอย ควบคุม

1. เด็กได้รับกำรประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพจริง 
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย และน ำผลกำรประเมิน
มำกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ 
2. เด็กควรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน   ควรมี
กำรออกแบบกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ 
3. เด็กควรได้พัฒนำทักษะชีวิต / ทักษะที่จ ำเป็น
ต่อกำรด ำรงชีวิต โดยร่วมมือกับผู้ปกครอง 
๔. เด็กควรได้รับกำรพัฒนำและประเมินตำมคู่มือ 
DSPM 
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มำตรฐำน  ผลกำรด ำเนนิงำน ข้อเสนอแนะของผูน้เิทศ 
ตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท ำตำมข้อตกลง ค ำนึงถึง 
ควำมรู้สึกของผู้อื่น มีกำลเทศะ ปรับตัวเข้ำกับ
สถำนกำรณ์ใหม่ได้สมวัย 
3.5 เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถำนที่
แวดล้อมธรรมชำติ และสิ่งต่ำงๆ รอบตัวเด็ก ได้
สมวัย มีพื้นฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต 
จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติ สัมพันธ์ 
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ สำมำรถคิดอย่ำงมีเหตุผล 
แก้ปัญหำได้ มีจินตนำกำร และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ มีควำมพยำยำม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ำ
กิจกรรมให้ส ำเร็จสมวัย  
3.6 เด็กสำมำรถฟัง พูด จับใจควำม เล่ำ สนทนำ 
และสื่อสำร มีทักษะในกำรดูรูปภำพ สัญลักษณ์ 
กำรใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร กำรคิดเขียนค ำ และ
กำรอ่ำนเบื้องต้นได้ตำมล ำดับพัฒนำกำร มีทักษะ
กำรวำด กำรขีดเขียนตำมล ำดับขั้นตอนพัฒนำกำร
สมวัย น ำไปสู่กำรขีดเขียนค ำที่คุ้นเคย และสนใจ 
มีทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสมตำมวัย โดย
ใช้ภำษำไทยเป็นหลัก และมีควำมคุ้นเคยกับภำษำ
อ่ืนด้วย  
3.7 เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่ำงสมวัย และ
แสดงออกถึงกำรยอมรับควำมแตกต่ำง ระหว่ำง
บุคคล มีควำมเมตตำ กรุณำ มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี ค่ำนิยม 
ที่พึงประสงค์ สำมำรถเล่น และท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น ำและผู้ตำม แก้ไข  
ข้อขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์ ภำคภูมิใจที่เป็น
สมำชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย  และตระหนักถึงควำมเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศไทย และภูมิภำคอำเซียน 

  จำกตำรำงแสดงผลนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติของสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้ำหมำย ของคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  ด้วนระบบออนไลน์ผ่ำน Google Meet 
สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 
จ ำนวน ๓ แห่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ จ ำนวน ๓ แห่ง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ จ ำนวน ๒ แห่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดกำฬสินธุ์  จ ำนวน ๓ แห่ง ส ำนักงำนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์จ ำนวน ๓ แห่ง และ
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ส ำนักงำนพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๑ แห่ง รวมจ ำนวน ๑๕ แห่ง พบว่ำ 
สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย จัดกำรศึกษำปฐมวัยมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ พ.ศ. 2561 ในระดับคุณภำพ ผ่ำนเกณฑ์ข้ันต้น 

  สรุปได้ว่ำ สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทีน่ิเทศ ติดตำม จัดกำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 
๑๕ แห่ง มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 ในระดับคุณภำพ ผ่ำนเกณฑ์
ขั้นต้น ขึ้นไปทุกแห่ง 

 

 3. เพื่อใหผู้บ้รหิำร คร ูผู้ดแูลเด็ก พอ่แมผู่ป้กครอง และผูม้สีว่นเกีย่วข้อง มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ เกดิควำม
ตระหนัก เลง็เหน็ควำมส ำคญัของกำรพฒันำเด็กปฐมวยั และมบีทบำทในกำรส่งเสรมิ สนบัสนนุกำรดแูล 
พัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวยัในระดบัพืน้ที่เพิ่มขึ้น 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ก ำหนดจัดกิจกรรม ไว้ในโครงกำร คือ  
กิจกรรมที ่๔ : คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 

ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 5 ปี) ได้รับกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และจัดกำร
ศึกษำให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน (ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100) 
 กลุม่เป้ำหมำย คือ มีเด็กปฐมวัย อำยุ 3 - 5 ปี จ ำนวน ๒,๓๓๙ คน ผู้บริหำรจ ำนวน ๓ คน ครู 
จ ำนวน ๙ คน  
 

  ผลกำรด ำเนนิงำน 
   ผลกำรคัดเลือกกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือกำรดูแล พัฒนำ
เด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 5 ปี) ให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน ของผู้บริหำรและครู ด้วยรูปแบบ/ วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยเรียงตำมล ำดับ ดังนี้  

ตำรำง ๗ แสดงผลกำรคัดเลือกกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือกำรดูแล
พัฒนำเด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 5 ปี) ให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน  

ล ำดับที ่ ชื่อ - สกลุ 
รปูแบบ/วธิปีฏบิตัิทีเ่ปน็เลศิ       

(Best Practices)  

จ ำนวนเดก็ที่ไดร้บั กำร
ดูแล พฒันำ (คน) 

ทั้งหมด ๓ - ๕ ป ี
        ดำ้นกำรบรหิำรจดักำร (ส ำหรบัผูบ้รหิำร)  

1 นำยรุ้ง ทำสะโก 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปอแดง
วิทยำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 
เขต ๒ 
 

กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ของเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนปอแดงวิทยำ จังหวัด
กำฬสินธุ์ ผ่ำนกำรจัดประสบกำรณ์
แบบโครงงำนเป็นฐำน โดยใช้รูปแบบ
กำรบริหำร PORDANG MODEL 

๓๔ ๓๔ 

2 นำยเดชำ  บุญศรไชย 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรุ่งรัศมี      
เดชำวิทย์ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย   
เพ่ือพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวิต บนพ้ืนฐำนของคุณธรรม 
จริยธรรมที่งดงำม โดยกำรใช้ 
RASSAMEE Model 

๑๐๓ ๑๐๓ 
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ล ำดับที ่ ชื่อ - สกลุ 
รปูแบบ/วธิปีฏบิตัิทีเ่ปน็เลศิ       

(Best Practices)  

จ ำนวนเดก็ที่ไดร้บั กำร
ดูแล พฒันำ (คน) 

ทั้งหมด ๓ - ๕ ป ี
๓ นำงบุญเมือง ฉันทะกลำง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบุญยำทัต-
พลประสิทธิ์ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กำรพัฒนำทักษะชีวิตแบบบูรณำกำร
กำรจัดประสบกำรณ์  ตำมแนวคิด
ไฮสโคป สู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  แบบ BPSA Model  
 

๑๖๑ ๑๖๑ 

        ดำ้นกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ (ส ำหรบัครผููส้อน)  
๑ นำงมุดจรินทร์  อุ่นบุญมำ        

ครโูรงเรียนบ้ำนดอนสนวน  
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 

กำรพัฒนำอำรมณ์ จิตใจ โดยใช้
กิจกรรมนิ่ง คิด จิตสร้ำงสรรค์ 

๑๖ ๑๖ 

๒ นำงอังสนำ  แถนสีแสง           
ครโูรงเรียนเทศบำล ๓ วัดเหนือ 
สังกัดส ำนักงำนองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนกำรสังเกต โดยใช้ชุด
กิจกรรม “รถน้อยหรรษำ” 

๘๙๘ ๘๙๘ 

๓ นำงวำสนำ  ไชยช ำ               
ครูโรงเรียนปอแดงวิทยำ      
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 

น้ ำยำล้ำงจำน ๓ ใบเถำ - 
เด็กเป็นกลุ่มเดียวกับ

ล ำดับที่ ๑ 

๔ นำงสำวอำรยำ  โมฆรัตน์ ครูโรงเรียน
โนนศิลำไกรฤกษ์รำษฎร์อ ำนวย 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 

กำรพัฒนำทักษะกำรพูดของเด็ก       
ชั้นอนุบำลปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรมกำร    
เล่ำนิทำนประกอบภำพ โรงเรียน      
โนนศิลำไกรฤกษ์รำษฎร์อ ำนวย 

๖๗ ๖๗ 

๕ นำงพัชรินทร์  ดลอำรมณ์       
ครูโรงเรียนเอกปัญญำ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้      
แบบ Active Learning ผ่ำน
โครงงำนสู่ STEM ศึกษำของเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ 

๔๔๖ ๔๔๖ 

 ๖ นำงสุภำพร  ค ำประสำร        
ครโูรงเรียนหนองพอกวิทยำยน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 

กำรใช้สื่อป๊อปอัพสไลด์ ปริศนำค ำ
ทำยประกอบภำพ เพื่อส่งเสริมทักษะ
ด้ำนกำรคิดและกำรใช้ภำษำสื่อสำร
ของเด็กปฐมวัย 

๓๗ ๓๗ 

        ดำ้นกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ (ส ำหรบัครผููส้อน)  
๗ นำงรัชนี  ภูอุภัย  ครูโรงเรียน

เทศบำลเมืองกุฉินำรำยณ์ สังกัด
ส ำนักงำนองค์กรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดกำฬสินธุ์  

กำรพัฒนำกล้ำมเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สร้ำงสรรค์ ฉีก ตัด ปะกระดำษ 

๑๕๙ ๑๕๙ 
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ล ำดับที ่ ชื่อ - สกลุ 
รปูแบบ/วธิปีฏบิตัิทีเ่ปน็เลศิ       

(Best Practices)  

จ ำนวนเดก็ที่ไดร้บั กำร
ดูแล พฒันำ (คน) 

ทั้งหมด ๓ - ๕ ป ี
๘ นำงสำวขนิษฐำ  จิตเหลื่อม      

ครโูรงเรียนพรชัยวิชชำลัย    
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
กำฬสินธุ์  

รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้คณิตคิดเร็วด้วยจินตคณิต
ระดับปฐมวัย 

๑๘๘ ๑๘๘ 

๙ นำงสุนิสำ ซื่อตรง                 
ครโูรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉิ-
นำรำยณ์ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์  

กำรพัฒนำทักษะทำงคณิตศำสตร์
ของเด็กปฐมวัย โดยกำรใช้สื่อกำร
สอนผ่ำนกำรเล่น 

๒๓๐ ๒๓๐ 

รวมจ ำนวนเด็กที่ไดร้ับ กำรดแูล พฒันำ (คน) ๒,๓๓๙ ๒,๓๓๙ 
คิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐ 

  จำกตำรำงแสดงผลกำรคัดเลือกกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือกำร
ดูแล พัฒนำเด็กปฐมวัย อำยุ 3 - 5 ปี ให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน พบว่ำ ผู้บริหำรและครู ในสถำนศึกษำ/
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำย ๑๑ แห่ง มีผลงำนกำรจัดรูปแบบ/ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ด้วยกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือกำรดูแล พัฒนำเด็ก
ปฐมวัย อำยุ 3 - 5 ปี จ ำนวน ๒,๓๓๙ คน ให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน ได้ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
สรุปได้ว่ำ เด็กปฐมวัย อำยุ 3 - 5 ปี จ ำนวน ๒,๓๓๙ คน ได้รับกำรดูแลพัฒนำจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และ
จัดกำรศึกษำให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน ร้อยละ ๑๐๐ 
  

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

 กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัยของ
จังหวัดกำฬสินธุ์ 
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 กิจกรรมที่ ๒ : ประชุมเชิงปฏบิัติกำรกำรประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำต ิ
จุดที่ ๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ (๑๖ มีนำคม ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

จุดที่ ๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ (๑๗ มีนำคม ๒๕๖๔) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    จุดที่ ๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ (๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔) 
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 กิจกรรมที่ ๓ : นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติ (ด้วยระบบออนไลน์ ผ่ำน Google Meet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 กิจกรรมที่ ๔ : คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 
 
 

 
 
 
 
งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

60,000 60,000 - 30,840 1,248 27,912 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

 กำรหยุดเรียน ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ 
 

 แนวทำงแก้ไข 
  จัดประชุมคณะกรรมกำรประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ส ำหรับผู้ที่มำร่วมประชุมไม่ได้ 
ออนไลน์ โดยกำรใช้โปรแกรม ZOOM 
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 โครงกำรสง่เสริมเวทแีละประชำคมเพือ่กำรจดัท ำรปูแบบและแนวทำงพฒันำหลกัสตูรตอ่เนือ่ง
เชือ่มโยงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนกับอำชวีศกึษำและอดุมศกึษำ 

 
ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
  (1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมข้ึน ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล 
ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.3 กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  (3) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มี
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  (4) เป้ำหมำย SDGs (0404) เพิ่มจ ำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ ำเป็น รวมถึง
ทักษะทำงด้ำนเทคนิคและอำชีพส ำหรับกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่มีคุณค่ำ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยใน 
พ.ศ. 2573 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัดกำฬสินธุ์ ให้ผู้เรียนมีควำมรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21  
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ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 จ ำนวนหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรม
ยุคไทยแลนด์ 4.0 และมีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ เพ่ือเป็นทำงเลือกให้กับผู้เรียน ในปีกำรศึกษำ 2564 (ค่ำเป้ำหมำย 2 หลักสูตร) 
 

      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  จังหวัดกำฬสินธุ์มีหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและ
อุตสำหกรรม ยุคไทยแลนด์ 4.0 และมีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 1. ผู้เรียนชว่งวัยเรียน/วัยรุ่น ของจังหวัดกำฬสินธุ์ มีทำงเลือกในกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรและควำม
ถนัด ตำมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ที่สอดคล้องกับกำร
พัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ในระดับจังหวัดกำฬสินธุ์  
 2. สัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพต่อสำยสำมัญ ในจังหวัดกำฬสินธุ์ เพิ่มข้ึน 

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร         พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         
 โรงเรียนอนุบำลชุลีพร โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชำรัฐ โรงเรียนกุดจิกวิทยำคำร โรงเรียนชุมชนสะอำดผดุงศิลป์ 
โรงเรียนบ้ำนสำวิทยำสรรพ์ โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮี โรงเรียนปอแดงวิทยำ โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร 
โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ โรงเรียนฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร โรงเรียนดงมูลวิทยำคม วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
กำฬสินธุ์ วิทยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี วิทยำลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์  ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
 กิจกรรมที ่1 : จัดประชุมคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ สรุปผลกำร
ประชุม ดังนี้ 
          1.1 กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรทุกฝ่ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีกำรวำงแผนที่ชัดเจน  และ
ด ำเนินกำรด้วยควำมจริงใจเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน 
       1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรด ำเนินกำรตำมหลักกำรพัฒนำหลักสูตร 3 ระบบ ระบบกำรร่ำง
หลักสูตร ระบบกำรบริหำรหลักสูตร ระบบกำรประเมินหลักสูตร 
       1.3 ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดกำฬสินธุ์ พร้อมให้ควำมร่วมมือในกรณีสนับสนุนครูฝึก
ฝีมือแรงงำนเพ่ือฝึกทักษะด้ำนอำชีพให้แก่นักเรียน  
 1.4 แนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
    1) ให้มีปรับร่ำงหลักสูตรโดยกำรพิจำรณำค ำอธิบำยรำยวิชำพ้ืนฐำนของกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน              
ให้สำมำรถน ำมำเทียบโอนผลกำรเรียนได้ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของ
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ซึ่งกำรจัดกำรรำยวิชำในหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดกำรวิชำ
กำรศึกษำท่ัวไป ซึ่งต้องมีองค์ควำมรู้ทั้ง 3 ศำสตร์ คือ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 
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คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี หมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไปควรมีลักษณะเป็นกำรบูรณำกำรผสมผสำนระหว่ำง
เนื้อหำวิชำในศำสตร์ต่ำง ๆ ดังกล่ำว จ ำนวน 30 หน่วยกิต ดังนี้ 
  1. กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร    จ ำนวน 15  หน่วยกิต 
  2. กลุ่มวิชำมนุษย์ศำสตร์     จ ำนวน   3  หน่วยกิต 
  3. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์     จ ำนวน   3  หน่วยกิต 
  4. กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน   6  หน่วยกิต 
  5. กลุ่มวิชำกีฬำและนันทนำกำร   จ ำนวน   3  หน่วยกิต 
        จำกที่ประชุมได้ด ำเนินกำรแบ่งกลุ่มเพื่อจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ ระหว่ำง คณะกรรมกำรที่มำ
จำกโรงเรียนน ำร่องทั้ง 3 โรงเรียน และอำจำรย์มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ซึ่งได้ผลกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
ที ่ กลุม่วชิำกำรศกึษำทัว่ไป มหำวทิยำลยั โรงเรยีน น ำรอ่ง หมำยเหต ุ
1 กลุ่มภำษำและกำรสื่อสำร 1) ยังไมส่รุปผล 1) ยังไม่สรปุผล  
2 กลุ่มวิชำมนุษย์ศำสตร ์ 1)สุนทรียภำพเพื่อชีวติ 

    3 (2-2-5) 
2) สุขภำพและกำรสร้ำงสุขภำพ
แบบองค์รวม 3 (2-2-5) 

1) ศิลปะ 
2) สุขศึกษำและพลศึกษำ 

เทียบได ้
ร้อยละ 10 

3 กลุ่มวิชำสงัคมศำสตร ์ 1) กฎหมำยในชีวิตประจ ำวนั 
    3 (3-0-6) 
2) ประชำคมอำเซียนศึกษำ  
    3 ( 3-0-6) 
3) เพศวิถีศึกษำ  3 (2-2-5) 
4) จริยธรรมแห่งพลเมือง 
    3 (3-0-6) 

1) ส31101 สังคมพื้นฐำน    1.5 นก. 
 
2) ส30281 อำเซียนศึกษำ     0.5 นก. 
 
3) 31101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 0.5  นก. 
4) ส30231หน้ำที่พลเมือง0.5 นก. 

 

4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

1) กำรคิดและกำรตดัสนิใจ 
 
 
 
2) คณิตศำสตร์เพื่อชีวิต 

1) คณิตศำสตร์พืน้ฐำน 2 
2) คณิตศำสตร์พืน้ฐำน 5 
3) คณิตศำสตร์พืน้ฐำน 6 
4) คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 11 
5) คณิตศำสตร์พืน้ฐำน 2 
6) คณิตศำสตร์พืน้ฐำน 4 
7) คณิตศำสตร์พืน้ฐำน 5 
8) คณิตศำสตร์พืน้ฐำน 6 

สำมำรถ
เทียบโอนได ้

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

1) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
    3(3-0-6) 
 
 
 

1) ว33103 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 1 นก. 
2) ว30241 ชีววิทยำ 1   1.5 นก. 
3) ว30245 ชีววทิยำ 5   1.5 นก. 
4) ว30221  เคมี 1        1.5 นก. 
5) ว30204 ฟิสิกส์ 4      1.5 นก. 

 

  2) วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สร้ำงสุข 
  3(3-0-6) 

1) ว33101 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟสิิกส์)  
2) ว30201 ฟิสิกส ์1 
3) ว33102 
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ที ่ กลุม่วชิำกำรศกึษำทัว่ไป มหำวทิยำลยั โรงเรยีน น ำรอ่ง หมำยเหต ุ
วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี)  
4) ว30242 ชีววทิยำ 2 
5) ว30243 ชีววทิยำ 3 
6) ว30244 ชีววทิยำ 4 
7) ว30221 เคมี 1 
8) 30223 เคมี 3  

5 กลุ่มวิชำกีฬำและ
นันทนำกำร 

ยังไมส่รุปผล ยังไมส่รุปผล  

    

    กิจกรรมที ่2 :  
  2.1 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ระยะที่ 1 กำรบริหำรหลักสูตรของสถำนศึกษำน ำร่อง 3 
แห่ง ด ำเนินกำรระหว่ำง วันที่ 26-28 มกรำคม 2564 จำกกำรนิเทศติดตำมพบว่ำ สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่
เป็นโรงเรียนน ำร่องได้มีกำรยกร่ำงหลักสูตรทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนร่องค ำ โรงเรียนกมลำไสย โรงเรียน
กำญจนำภิเษกวิทยำลัยกำฬสินธุ์ มีกำรเริ่มใช้หลักสูตร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563  โดยผ่ำน
กระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรตำมขั้นตอนและมีแผนกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนร่องค ำ  
ส่วนอีก 2 โรงเรียนจะประกำศใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

 2.2 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ระยะที่ 2 กำรบริหำรหลักสูตรของสถำนศึกษำน ำร่อง 3 
แห่ง แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโคโรนำ(covid-19) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
จึงขอปรับรูปแบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  ครั้งที่ 2 เป็นทำง Online ผ่ำนระบบ Zoom meeting ทั้งนี้เพ่ือให้กำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรดังกล่ำว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
ด ำเนินงำนกำรพัฒนำหลักสูตรฯ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแจ้งสถำนศึกษำที่รับกำรนิเทศ และคณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือเตรียมกำรนิเทศ ในระหว่ำงวันที่ 8-10 มิถุนำยน 2564 ซึ่งมีผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
แยกเป็นรำยโรงเรียน ดังนี้ 

   1) โรงเรียนร่องค ำ อ ำเภอร่องค ำ จังหวัดกำฬสินธุ์  สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ กำฬสินธุ์ กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ มีกำรด ำเนินกำร จ ำแนกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้  
  1.1 รำยวิชำเฉพำะสำขำที่จะน ำไปเทียบโอนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน  4 
รำยวิชำ ได้แก่  
 1) ว30281 เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรปฏิบัติงำน 
  2) ว30282 กำรเขียนโปรแกรม 
  3) ว30283 กำรสร้ำงเว็ปไซต์ 
  4) ว30284 กำรเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทลเลอร์ 
  รวมจ ำนวน หน่วยกิตท่ีเทียบโอน จ ำนวน 12 หน่วยกิต 
    กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 2 ได้แก่ ว30282 กำรเขียน
โปรแกรม ซึ่งมีกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ  มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยมีจ ำนวนนักเรียน  
ที่เรียนตำมหลักสูตรที่พัฒนำ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง 4/1 โปรแกรม SMT จ ำนวนนักเรียน 
40 คน สรุปสถิติกำรประเมิน นักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนรู้ ในระดับ 4 จ ำนวน 40 คน 



79 
 

 
 

   กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่ 1 ได้แก่ ว30281 เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
            กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่ 2 ได้แก่ ว3028 กำรเขียนโปรแกรม 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และ ว30283 กำรสร้ำงเว็ปไซต์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ซึ่งมีกำรจัดท ำ
ค ำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   1.2 กลุ่มวิชำ GE ( General Education) ที่โรงเรียนร่องค ำได้ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เกิด
ควำมต่อเนื่องเชื่อมโยง รวมทั้งสิ้น 8 รหัสวชิำ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีรำยละเดียดดังนี้  

  1) GE : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  จ ำนวน 3 รหัสวิชำ 
   1.1 รหัสวิชำ GE-010-001 รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ 1 
   1.2 รหัสวิชำ GE-010-002 รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ 2 
   1.3 รหัสวิชำ GE-010-003 รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ 3 
   โดยปรับจำก รำยวิชำภำษำอังกฤษ เพ่ิมเติม (ฟัง- พูด) 
    รำยวิชำภำษำอังกฤษ เพิ่มเติม (อ่ำน- เขียน) 
  2) GE : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี จ ำนวน 2 รหัสวชิำ 
   2.1 รหัสวิชำ GE-040-003 รำยวิชำ ชวีิตกับสิ่งแวดล้อม 
   2.2 รหัสวิชำ GE-040-007 รำยวิชำ วิทยำศำสตร์ และ เทคโนโลยีสร้ำงสุข 
  3) GE : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ จ ำนวน 1 รหัสวิชำ 
   รหัสวิชำ GE-040-001 รำยวิชำ กำรคิดและกำรตัดสินใจ 
  4) GE : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศำสนำและวัฒนธรรม จ ำนวน 1 รหัสวชิำ 
   รหัสวิชำ GE-030-002 รำยวิชำ กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 
  5) GE : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ จ ำนวน 1 รหัสวชิำ 
   รหัสวิชำ GE-050-001 รำยวิชำ กีฬำและนันทนำกำรเพ่ือสุขภำพ 

  แนวทำงกำรด ำเนินงำนปรับหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ของกลุ่มรำยวิชำ General Education  
มีแนวทำงดังนี ้
   1. ปรับ กับรำยวิชำ ที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว ไม่ได้สร้ำงขึ้นมำใหม่ 
   2. ปรับ ค ำอธิบำยรำยวิชำ / ตัวชี้วัด /ผลกำรเรียนรู้ ให้เชื่อมโยงกับรำยวิชำใน
หลักสูตรของมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์  
   3. รวบรวม ส่งต่อ ข้อมูลกำรปรับหลักสูตร ให้กับอำจำรย์ผู้ประสำนแต่ละสำขำวิชำ 
   1.3 หลักสูตรของมัธยมศึกษำตอนต้น ก ำหนดในรำยวิชำเลือกเสรี ดังนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
 ว๒๐๒๘๑  หุ่นยนต์เบื้องต้น    ๒  ชั่วโมง/สัปดำห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว๒๐๒๘๒  งำนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์  ๒  ชั่วโมง/สัปดำห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
   เบื้องต้น 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
 ว๒๐๒๘๓  แมคคำทรอนิกส์หุ่นยนต์  ๒  ชั่วโมง/สัปดำห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว๒๐๒๘๔  งำนออกแบบวิศวกรรมด้วย  ๒  ชั่วโมง/สัปดำห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
   SolidWorks 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 ว๒๐๒๘๕  กำรเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกล ๒  ชั่วโมง/สัปดำห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว๒๐๒๘๖  โครงงำนสมองกลฝังตัว  ๒  ชั่วโมง/สัปดำห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกบั ตดิตำม 
  1. รำยวิชำเฉพำะสำขำ ควรเพ่ิมเติมเกณฑ์กำรประเมินผล เพ่ือให้มีกำรประเมินผลที่ชัดเจน 

 2. ให้นักเรียนชั้นที่เข้ำร่วมโครงกำร เข้ำเรียน ในระบบ E-Learning ตำมระบบของ
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ สร้ำงขึ้น ที่ ศูนย์พัฒนำและประเมินทักษะดิจิทัล มำตรฐำนสำกล ICDL ซึ่งนักเรียน
สำมำรถเข้ำไปเรียนรู้ และสอบก่อนเรียนหลังเรียน เมื่อเป็นไปตำมเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร เพ่ือน ำมำ
ประกอบในกำรเทียบโอนเมื่อต้องกำรศึกษำต่อ ณ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ โดยทำงโรงเรียนจะต้องน ำส่งรำยชื่อ
นักเรียนมำยังมหำวิทยำลัยเพื่อขอรับ password ในกำรเข้ำระบบ 
  3. สำขำวิชำที่นักเรียนสำมำรถเทียบโอน จ ำนวน 5 สำขำ ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
  2) โรงเรยีนกมลำไสย  อ ำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์  สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ กำฬสินธุ์ 
 กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  
มีกำรด ำเนินกำร จ ำแนกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  
 2.1 รำยวิชำเฉพำะสำขำ ที่จะน ำไปเทียบโอน ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย                   
จ ำนวน 3 รำยวิชำ ได้แก่  

  1) ว31104  วิทยำกำรค ำนวณ 
  2) ว30290  โครงงำน IOT 
  3) ว30291  กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ PHP 
  รวมจ ำนวน หน่วยกิตท่ีเทียบโอน จ ำนวน 9 หน่วยกิต 
 กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 2 ได้แก่ ว31104 วิทยำกำรค ำนวณ 
และ ว30290 โครงงำน IOT ซึ่งมีกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ  มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยมี
จ ำนวนนักเรียนที่เรียนตำมหลักสูตรที่พัฒนำ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง จ ำนวน 10 ห้องเรียน  
จ ำนวนนักเรียน 400 คน  
 กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 2 ได้แก่ ว31104 วิทยำกำรค ำนวณ 
และ ว30290 โครงงำน IOT ซึ่งมีกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ  มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยมี
จ ำนวนนักเรียนที่เรียนตำมหลักสูตรที่พัฒนำ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง จ ำนวน 10 ห้องเรียน  
จ ำนวนนักเรียน 400 คน  
  2.2 กลุ่มวิชำ GE ( General Education) ที่โรงเรียนร่องค ำได้ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เกิด 
ควำมต่อเนื่องเชื่อมโยง รวมทั้งสิ้น 16 รหัสวชิำ  
 

 3. โรงเรยีนกำญจนำภเิษกวทิยำลยัวิทยำลยั อ ำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์ สังกัด ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ กำฬสินธุ์ 

กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  
มีกำรด ำเนินกำร จ ำแนกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  
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  3.1 รำยวิชำเฉพำะสำขำ ที่จะน ำไปเทียบโอน ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย                   
จ ำนวน 5 รำยวิชำ ได้แก่  
  1) ว31281 โปรแกรมประยุกต์ 
  2) ว32281 กำรเขียนโปรแกรมภำษำซี 
 3) ว33281 ระบบสมองกลฝังตัว 
 4) ว33281 อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง 
 5) ว33284 สตำร์ทอัพ 
 รวมจ ำนวน หน่วยกิตท่ีเทียบโอน จ ำนวน 15 หน่วยกิต 
 กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 2 ได้แก่ ว31104 วิทยำกำรค ำนวณ 
และ ว30290 โครงงำน IOT ซึ่งมีกำรจัดท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ  มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยมี
จ ำนวนนักเรียนที่เรียนตำมหลักสูตรที่พัฒนำ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง Giftedจ ำนวน 1 ห้องเรียน  
จ ำนวนนักเรียน 27 คน  
 3.2 กลุ่มวิชำ GE ( General Education) ที่โรงเรียนก ำลังด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร 
  นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ระยะที ่3 กำรพัฒนำหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 10 แห่ง (ขยำยกลุ่มเป้ำหลำย)       
        

  กิจกรรมที ่3 : สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุม วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
กำฬสินธุ์ มีผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  3.1 สถำนศึกษำ สถำบันกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร รับรู้และควำมเข้ำใจกำรพัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  

 3.2. สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรและสถำบันอำชีวศึกษำและมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ได้จับคู่
พัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง 

 3.3. สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรและสถำบันอำชีวศึกษำและมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ร่วมกัน
วิเครำะห์รำยวิชำและก ำหนดรำยวิชำที่จะส่งเสริมให้เกิดควำมต่อเนื่อง เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ ทักษะในกำรศึกษำ
ต่อในระดับที่สูงขึ้น และสำมำรถให้เทียบโอนผลกำรเรียนหรือเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ ตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ 5 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  

 3.4. สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรและสถำบันอำชีวศึกษำและมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ได้แนว
ปฏิบัติ ระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำ กับสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์กับสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
และ สถำบันอำชีวศึกษำมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์     
 

 กิจกรรมที่ 4 : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ของโรงเรียนน ำร่องและโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรในปีงบประมำณ 2564 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) ของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกโรงเรียน และผู้เชี่ยวชำญ
หลักสูตระดับอำชีวศึกษำ และหลักสูตรระดับอุดมศึกษำที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำและใช้
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ โดยใช้รูปแบบ Online ผ่ำน
ระบบ Zoom meeting   
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 กิจกรรมที่ 5 : จัดพิธี ลงนำมควำมร่วมมืองำนวิชำกำร (MOU)   
      จัดพิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU)  แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

เชื้อโคโรนำ(COVID-19) ส่งผลให้มีจ ำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่และผู้ติดเชื้อสะสมเพ่ิมขึ้น กอปรกับค ำสั่งจังหวัด
กำฬสินธุ์ ที่ 7663/2564 (ฉบับที่ 31) เรื่อง มำตรกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564 มีมำตรกำรห้ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ ำนวนรวมกันมำกกว่ำ
ยี่สิบคน แต่เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสิน ธุ์  
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดพิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) แบ่งตำมพ้ืนที่ และสถำบันคู่พัฒนำ  
ซึ่งก ำหนดต่ำงวันเวลำ สถำนที่โดยก ำหนดพิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ส ำหรับสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 5 แห่ง ที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
และเป็นสถำนศึกษำคู่พัฒนำหลักสูตรกับวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์  

 จังหวัดกำฬสินธุ์มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  
ในสถำนศึกษำน ำร่อง ได้แก่ โรงเรียนกมลำไสย , โรงเรียนร่องค ำ , โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ซึ่งทั้ง 3 
โรงเรียนได้ร่วมกับ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์และ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ โดยพัฒนำหลักสูตรตำมกลุ่มอำชีพตำม
นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม และกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำง ๆ  ปัญญำประดิษฐ์และ เทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัว เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ จ ำนวน 2 หลักสูตร 
ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  ๒) หลักสูตร
วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ ซึ่งเริ่มใช้หลักสูตรในสถำนศึกษำน ำร่อง ของโรงเรียน
ร่องค ำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนกมลำไสย และ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ภำคเรียนที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2564 ซึ่งมีจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 551 คน  

 นอกจำกนี้ยังมีสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรใหม่ ในปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 10 โรงเรียน  
ซึ่งจ ำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์กำรจ ำแนกในกำรจัดหลักสูตรเชื่อมโยงดังนี้  
 5.1 หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น และ สะสมหน่วยกิต 
เพ่ือให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำนในกำรเตรียมควำมพร้อมของนักเรียน 
นักศึกษำก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ในทุกสำขำวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกำรพัฒนำเกี่ยวกับระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  
และระดับเทคโนโลยี กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย 
พัฒนำกระบวนกำรคิด และทักษะที่จ ำเป็น  มีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับควำมสำมำรถและควำมถนัดของผู้เรียน
แต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภำพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เ พ่ือให้ผู้ เรียนสำมำถน ำควำมรู้ ทักษะและ
ประสบกำรณ์ท่ีได้รับไปใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข จึงต้องมีกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นเพ่ือรับรองกำรขยำยงำนในด้ำนอ่ืนต่อไป และ
ขณะเดียวกันเพ่ือขับเคลื่อนกำรเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพต่อสำยสำมัญของจังหวัดกำฬสินธุ์ให้บรรลุเป้ำหมำยที่
ก ำหนด ซึ่งมีสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วย 

1) โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์   สังกัด สพม.กส. 
2) โรงเรียนฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร  สังกัด สพม.กส. 
3) โรงเรียนปอแดงวิทยำ  สังกัด สพป.กส.เขต 2 
4) โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮี  สังกัด สพป.กส.เขต 2 
5) โรงเรียนบ้ำนสำวิทยำสรรพ์  สังกัด สพป.กส.เขต 2 
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6) โรงเรียนอนุบำลชุลีพร  สังกัด สช. 
7) โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชำรัฐ  สังกัด สพป.กส.เขต 2 
8) โรงเรียนกุดจิกวิทยำคำร  สังกัด สพป.กส.เขต 2 
9) โรงเรียนชุมชนสะอำดผดุงศิลป์ สังกัด สพป.กส.เขต 2 

 5.2 หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอุดมศึกษำ รูปแบบสะสมหน่วยกิต ซึ่งมีสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำร ได้แก่ โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร สังกัด สพม.กส. 
 

 สถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมในปีงบประมำณ 2564 จ ำนวน 10 โรงเรียน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร 
ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
ที ่ โรงเรียน สถำนบันคู่พัฒนำ หลักสูตร ระดับชั้น 

1. กำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ 1.สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 
2.สำขำวิชำช่ำงยนต์ 

ม.ปลำย 

2. ฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร ม.ต้น 
3. ปอแดงวิทยำ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ ๑.สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ  

๒.สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย  
๓.สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร  

ม.ต้น 

4. บ้ำนหนองแวงฮี วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ ๑.สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ  
๒.สำขำวิชำช่ำงอิเลคทรอนิกส์  

ม.ต้น 

5. บ้ำนสำวิทยำสรรพ์ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ ๑.สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ  
๒.สำขำวิชำช่ำงยนต์  

ม.ต้น 

6. อนุบำลชุลีพร วิทยำลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล ๑.ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  
๒.ประเภทวิชำพำณิชยกรรม  

ม.ต้น 

7. ดงสมบูรณ์ประชำรัฐ วิทยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ม.ต้น 
8. กุดจิกวิทยำคำร วิทยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี ๑. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง  

๒. สำขำวิชำช่ำงยนต ์
ม.ต้น 

9. ชุมชนสะอำดผดุงศิลป์ วิทยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์ ม.ต้น 
10 ยำงตลำดวิทยำคำร มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบอัตโนมัติ   
๒ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอ
นิกส์ 
 

ม.ปลำย 
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ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
  

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย 
ผลกำรด ำเนนิงำน 

จ ำนวน
เปำ้หมำย 

ผลกำร
ด ำเนนิงำน 

ร้อย
ละ 

เชงิปรมิำณ      
1. จ ำนวนหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่

สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมยุคไทย
แลนด์ 4.0 และมีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เพ่ือ
เป็นทำงเลือกให้กับผู้เรียน ในปีกำรศึกษำ 2564 

2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 12 หลักสูตร 100 

2. สัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพต่อสำยสำมัญ ในจังหวัด
กำฬสินธุ์  

38 ต่อ 62 38 ต่อ 62 32 ต่อ 68 - 

เชงิคณุภำพ      
จังหวัดกำฬสินธุ์ มีหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมยุคไทย
แลนด์ 4.0 และมีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เพื่อเป็น
ทำงเลือกให้กับผู้เรียน 

2 หลักสูตร 2 หลักสูตร 12 หลักสูตร - 

 

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด 

นิเทศ ติดตาม โรงเรียนน ารอ่งพัฒนา
หลักสูตรตอ่เนื่องเชื่อมโยงฯ 

ประชุมสร้ำงกำรรับรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ
กำรพัฒนำหลักสูตร 

ประชุมคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด 
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งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

61,000 61,600 14,000 9,652 9,180 28,768 
  

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  
 1. ข้อจ ำกัดเรื่องครูผู้สอนระดับอำชีวศึกษำ ตำมหลักสูตรที่สถำนศึกษำต้องกำรพัฒนำหลักสูตร        
มีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร  

 2. กำรพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำกำรศึกษำทั่วไปของมหำวิทยำลัยที่โรงเรียนน ำร่องจะน ำไปพัฒนำ
หลักสูตรให้เกิดควำมต่อเนื่องเชื่อมโยง ครูผู้สอนยังขำดควำมม่ันใจในกำรจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ  หลังจำกท่ีมี
กำรปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 

 แนวทำงแก้ไข 
  1. กระบวนกำรส่งเสริมสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตร ควรคัดเลือกจำกสถำนศึกษำที่มี
ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรสำขำที่สอดคล้องกับ 5 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำร
พัฒนำและใช้หลักสูตร ซึ่งจะส่งผลให้ลดข้อจ ำกัดเรื่องครูผู้สอนจำกอำชีวศึกษำ 
  2. ควรปรับปรุง นิยำมศัพท์เฉพำะ ค ำว่ำ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำ 
และอุดมศึกษำ เนื่องจำกให้มีกำรเทียบโอนได้ในกำรเชื่อมหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น กับระดับ 
ปวช. ส่งผลให้นักเรียนต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนซึ่งกำรศึกษำในระดับนี้เป็นศึกษำที่ไม่ต้อง
มีกำรใช้จ่ำย (เรียนฟรี 15 ปี) นักเรียนต้องใช้ระยะเวลำเรียน 6 ภำคเรียน 3 ปีกำรศึกษำเท่ำเดิม จึงควร
ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรเรียนที่มีเนื้อสำระที่ต่อเนื่องกันเพ่ือให้เกิดควำมรู้ที่ต่อยอดและเกิดควำมช ำนำญใน
รำยวิชำนั้นๆเพ่ิมมำกขึ้นและเกิดรงจูงใจในกำรตัดสินใจในกำรศึกษำต่อด้ำนอำชีวศึกษำมำกขึ้น มีควำมรู้ด้ำน
อำชีพเมื่อจบกำรศึกษำภำคบังคับ แต่เมื่อต้องให้สำมำรถเทียบโอนจึงเกิดข้อจ ำกัดในกำรพัฒนำหลักสูตร ซึ่ง
หำกเป็นค ำนิยำม ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำหลักสูตร เหมำะกับระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย                    
ที่จะศึกษำต่อในระดับ ปวส. และระดับปริญญำตรี เนื่องจำกกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำมีควำมยืดหยุ่นด้ำน
ระยะเวลำในกำรศึกษำ จึงเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเมื่อจบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงประเด็นกำรลดเวลำเรียน 
  3. เพ่ิมงบประมำณในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเพ่ือให้มีกำรประชุมจัดท ำโครงสร้ำงรำยวิชำ 
ระหว่ำงครูผู้ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกับมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจในกำรจัดกำรเรียนสอน
อันจะส่งผลให้กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  
 

แผนทีจ่ะด ำเนนิกำรต่อไป 
 

 1. นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำหลักสูตร ของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร  
 2. ประสำนควำมมือจำกสถำบันอำชีวศึกษำและมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์เพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตรของ
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร และกำรใช้หลักสูตรซึ่งต้องอำศัยครูผุ้สอน บุคลำกรของอำชีวศึกษำ และบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
 3. ประเมินหลักสูตรต่อเนื่องฯ ของโรงเรียนน ำร่อง  
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ประโยชนท์ีส่ำธำรณชนไดร้บั 
 1. ผู้ปกครองลดค่ำใช้จ่ำยเนื่องจำกนักเรียนที่จบตำมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงในระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำยสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนในกำรศึกษำต่อในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้นเมื่อสถำนศึกษำได้บันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ และมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์  
 2. นักเรียนลดเวลำเรียน ส่งผลให้เข้ำสู่กำรท ำงำนสร้ำงรำยได้เร็วขึ้น และเกิดควำมช ำนำญงำนเร็วขึ้น 
 3. นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน (รำยได้ระหว่ำงฝึกประสบกำรณ์ ) 
 4. นักเรียนที่จบในสำขำท่ีมหำวิทยำลัยบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ MOU กับสถำนประกอบ รับรอง
กำรมีงำนท ำ 
 
 

โครงกำรตรวจ ตดิตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยทุธศำสตร์ 
 
ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ    
  (1) เป้ำหมำยระดับประเด็น  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
  (3) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำร
เรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3 กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 



89 
 

 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อจัดท ำแผนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 2. เพื่อนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และเตรียม
ควำมพร้อมของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 3. เพื่อจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีแผนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรที่มีควำมสอดคล้องที่มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 1 เล่ม 
 2) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และเตรียมควำมพร้อมก่อนรับกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี 
                3) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรที่สมบูรณ์ จ ำนวน 1 เล่ม 

      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รับทรำบผลกำรน ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ใน
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และน ำผลกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ พัฒนำกำร
ด ำเนินงำนในปีต่อไป 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ กลุ่มเป้ำหมำย

รับตรวจ 
 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร        ธันวำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เป็น 
หน่วยรับตรวจ จ ำนวน 7 หนว่ยงำน ได้แก่ 
   1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 1 
   2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 2 
   3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 3 
   4) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ 
   5) ส ำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
   6) คณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 
   7) คณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 
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ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม 
 

 กิจกรรมที่ 1 เตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมเข้ำใจ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมเข้ำใจ ให้กับ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำท่ีเป็นหน่วยรับตรวจ เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์   
 กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนและสถำนศึกษำที่เป็นหน่วยรับตรวจ ระหว่ำงวันที่ 9-19 
มีนำคม 2564 เพ่ือสรุปเป็นภำพรวมของจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมก่อนรับกำรตรวจรำชกำร 
 นิเทศ ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมให้กับสถำนศึกษำที่เป็นหน่วยรับตรวจ เมื่อวันที่ 23 
มีนำคม 2564  
 กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 1. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยพัฒนะ พัฒนทวีดล) 
เขตตรวจรำชกำรที่ 12 ระหว่ำงวันที่ 23-24 มีนำคม 2564 ณ ห้องฟ้ำแดดสงยำง ชั้น 2 ศูนย์รำชกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 2. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยพัฒนะ พัฒนทวีดล) 
เขตตรวจรำชกำรที่ 12 ลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
กรณีพิเศษ ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 มิถุนำยน 2564 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
      เชิงปริมำณ 
 1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และเตรียมควำมพร้อมก่อนรับกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1) 
 2) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ที่สมบูรณ์ 
      เชิงคุณภำพ 
 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รับทรำบผลกำรน ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือน ำผลกำรด ำเนินงำนไปพัฒนำงำนในปีต่อไป 
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ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

80,000 80,000 - 19,048 40,619 20,333 
  

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  
 1) ไม่สำมำรถระบุจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมตรวจรำชกำรได้อย่ำงชัดเจน เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับ
หลำยหน่วยงำนท ำให้กำรประมำณกำรด้ำนงบประมำณมีควำมคลำดเคลื่อน 
 2) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร 
 แนวทำงแก้ไข 
  1) สอบถำมข้อมูลจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมตรวจรำชกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือควำมชัดเจน 
  2) ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด 
 
 

แผนทีจ่ะด ำเนนิกำรต่อไป 
 

 เตรียมควำมพร้อมเพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

ประโยชนท์ีส่ำธำรณชนไดร้บั 
 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รับทรำบผลกำรน ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งน ำผลกำรด ำเนินงำนไปก ำหนดนโยบำยด้ำนศึกษำต่อไป 
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 โครงกำรประชมุผูบ้ริหำรสถำนศกึษำเอกชน 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ   
  (1) เป้ำหมำยระดับประเด็น  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
  (3) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำร
เรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3 กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของโรงเรียนเอกชนได้รับทรำบกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ 
และแนวปฏิบัติ ตำมพระรำช บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดทรำบเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรร่วมกันในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นกำรพัฒนำ
องค์กรที่ดีต่อไป 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
  ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญำต ผู้จัดกำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
จ ำนวน 156 คน และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จ ำนวน 52 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน พรบ. 
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และกฎหมำย ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 
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กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ จ ำนวน  30 คน 
 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนเอกชนสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ประกอบด้วย ผู้รับ
ใบอนุญำตโรงเรียน ผู้จัดกำร และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ ำนวน 156  คน 
  3. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนกำรเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน โรงเรียนละ 1  คน จ ำนวน 52  คน 

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร       พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         โรงเรียนเอกชนสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
๑. ประชุมประจ ำเดือนผู้บริหำรสถำนศึกษำเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ครั้งที่ 

1/2564 วันที่ 20 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อำคำรเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์ 
๒. ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 

กุมภำพันธ์ 2564 ในกำรบริหำรจัดกำรรงเรียนเอกชนสู่ควำมเป็นเลิศ INTERSECT MODEL ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกำฬสินธุ์ 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วยผู้รับ
ใบอนุญำต ผู้จัดกำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
จ ำนวน  156  คน และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชน จ ำนวน 52  คน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน พรบ. โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554  และกฎหมำย ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย
ผู้รับใบอนุญำต ผู้จัดกำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ที่เข้ำร่วม
ประชุม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน พรบ. โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2554 และกฎหมำย ระเบยีบ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
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งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

70,000 3,330 - 3,330 - - 
 ** หมำยเหตุ : คืนเงินงบประมำณจ ำนวน 66,670 บำท 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   
การ ด าเนินการจึงไม่เป็นไปตามแผนที่ก ำหนด 

 

 แนวทำงแก้ไข 
  คืนเงินงบประมำณส่วนที่เหลือ 
 
 

โครงกำรขบัเคลือ่นกำรยกระดบัคุณภำพกำรศกึษำ 
และประสทิธภิำพกำรศกึษำจงัหวดัโดยผำ่นกลไกล กศจ. 

 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ   
  (1) เป้ำหมำยระดับประเด็น  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
  (3) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำร
เรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3 กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเกง่ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
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         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือก ำหนดกรอบและพัฒนำตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 2. เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. เพ่ือคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย      
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกรอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำพัฒนำศักยภำพและเทคนิค/วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้ จ ำนวน  60 คน 
 3) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย      

      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและ
เทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร       พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         สถำนศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
 

 กิจกรรมที่ 1 จดัท ำกรอบตัวชี้วัดร่วม 
กิจกรรมประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) กรอบตัวชี้วัดร่วม เกณฑ์กำรประเมิน  คู่มือกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
กำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2564  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์
รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ สรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 1. ปรับเกณฑ์กำรประเมิน ตำมผู้ทรงคุณวุฒิ แนะน ำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแก้ไขตำม
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน ำอีกครั้ง 
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 2. จัดท ำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ ส่งส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำน แล้วปรับแก้ 

 3. น ำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ เสนอเพ่ือพิจำรณำ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร์จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 4. ปรับคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 5. น ำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัด
กระทรวง ศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ เสนอเพ่ือพิจำรณำ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ (กศจ.) 
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนำเทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ โดย กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ด ำเนินกำรจัด
อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
(ด้วยโปรแกรม ZOOM)  ระหว่ำงวันที่ 14 - 15  สิงหำคม 2564 เพ่ือด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ในกิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำเทคนิค วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 กิจกรรมที่ 5 ประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำร 
ศึกษำปฐมวัย เพ่ือพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 

๑. ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหำรและครูที่ได้รับคัดเลือกวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
กำรเรียนรู้ จ ำนวน ๑๒ คน  

๒. นำยรุ้ง ทำสะโก ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปอแดงวิทยำ น ำเสนอผลงำนวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

๓. ดร.สมหวัง พันธะลี ดร.สุพจน์ ดวงเนตร ศน.รำตรี โหะมำศ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ครูปฐมวัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๔. นำงมุดจรินทร์ อุ่นบุญมำ ต ำแหน่งครูโรงเรียนบ้ำนดอนสนวน น ำเสนอผลงำนวิธีปฏิบตัิที่ 
เป็นเลิศ (Best Practices) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้        

๕. ดร.สมหวัง พันธะลี ดร.สุพจน์ ดวงเนตร ศน.รำตรี โหะมำศ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ครูปฐมวัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ 6 ศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร 
รอบด้ำน และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

๑. ศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำ
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ที่โรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์ สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ จังหวัดอุตรดิตถ ์วันที่ ๓๐  กันยำยน 2564 
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 ๒. ศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรวำงแผนงำน กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย ทีส่ ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ ์จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๓๐  กันยำยน 2564 
 ๓. สรุปแนวทำงเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
      เชิงปริมำณ 

1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกรอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ 

2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำพัฒนำศักยภำพและเทคนิค/วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้ จ ำนวน  80 คน 
           3) ผู้บริหำร ครูปฐมวัย ครผูู้ดูแลเด็ก บุคลำกรที่เก่ียวข้อง ประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จ ำนวน ๑๑๖ 
คน (เป้ำเหมำยตัวชี้วัด ๑๐๐ คน) 
      เชิงคุณภำพ 
 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและ
เทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำร
ศึกษำปฐมวัย เพ่ือพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ มีควำมพึงพอใจระดับ ดีมำก 
ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 

 ภำพกิจกรรมกรอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



98 
 

 
 

งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

100,000 100,000 13,118 5,256 9,766 71,860 
  

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ท ำให้    
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ตำมก ำหนดกำร 
 แนวทำงแก้ไข 
  ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ของ ศบค. จังหวัดกำฬสินธุ์ อย่ำงเคร่งครัด 
 

แผนทีจ่ะด ำเนนิกำรต่อไป 
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ เพ่ือ
พัฒนำศักยภำพและเทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย หำกไม่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ประโยชนท์ีส่ำธำรณชนไดร้บั 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและ

เทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 
 

 

ยทุธศำสตรท์ี ่   4 
 

สรำ้งโอกำส และลดควำมเหลือ่มล้ ำทำงกำรศกึษำ 

 

 ผลกำรด ำเนินงำนจำกกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์  
ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรด ำเนินกำรที่ปรำกฏ ดังนี้  
 
 

โครงกำรทนุกำรศกึษำเพือ่ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศกึษำ 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ   
  (1) เป้ำหมำยระดับประเด็น  กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมข้ึน ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล
ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (3) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  ประเทศไทยมีระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ
ตำมพหุปัญญำเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
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วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยำวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำมำกข้ึน 
 2. เพ่ือเสริมสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงำม ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ บ่มเพำะควำมมี
วินัย รวมทั้งพัฒนำศักยภำพควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะ
อำชีพ อันจะช่วยสร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยำวชนไทย ผู้ได้รับทุนพระรำชทำน เป็นนักเรียน
ทุนในพระองค์ฯ สำมำรถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภำพน ำควำมรู้ กลับไปท ำงำนพัฒนำท้องถิ่นชุมชน มีสัมมำอำชีพ
มั่นคง เป็นพลเมืองที่ท ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติ 
 3. เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำกับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 นักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับทุนกำรศึกษำ (ร้อยละ 100) ได้น ำทุนกำรศึกษำไปใช้เป็นทุนทรัพย์ในกำรเรียน  
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 นักเรียนครอบครัวยำกจน ในจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร         ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         ออกเยี่ยมและติดตำมในจังหวัดกำฬสินธุ์  
 1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 
 3. กองทัพภำค 2 ค่ำยสุรนำรี จ.นครรำชสีมำ 
 4. บ้ำนพักนักเรียนทุน 
ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
 กิจกรรม กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯ ปี 2564 ภำยใต้ “มูลนิธิทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) 
  1.๑ วันที่ 18 มีนำคม 2564 รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เข้ำร่วมกำรประชุมกำรด ำเนิน
โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ. 2564 ภำยใต้ "มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำน สมเด็จ
พระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)" ผ่ำนระบบวีดิทัศน์ทำงไกล  
  ๑.๒ วันที่ 31 มีนำคม 2564 ลงพ้ืนที่ในกำรสอบทำนข้อมูลเชิงประจักษ์ ของนักเรียน 
นำงสำวธัญญลักษณ์ แซ่จัง โรงเรียนบ้ำนโนนค้อ ต ำบลนำทัน อ ำเภอค ำม่วง ,เด็กหญิงกชพร ส ำรำญเริง 
โรงเรียนส ำรำญเริง ต ำบลโนนบุรี อ ำเภอสหัสขันธ์ และ นำงสำวอภิญญำ บุญเรื่องลือ โรงเรียนหนองสอวิทยำ
คำร ต ำบลล ำปำว อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ๑.๓ วันที่ 1 เมษำยน 2564 ลงพ้ืนที่ในกำรสอบทำนข้อมูลเชิงประจักษ์ ของนักเรียน 
เด็กหญิงอริษำ ภูชะหำร โรงเรียนบ้ำนสำวิทยำสรรพ์ ต ำบลคลองขำม อ ำเภอยำงตลำด , นำงสำวจรัญญำ 
เพ่ิมข้ึน โรงเรียนบัวขำว ต ำบลแจนแลน อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ , นำยรัฐภูมิ จิตรจักร โรงเรียนบัวขำว ต ำบลเหล่ำ
ใหญ ่อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ , นำยธเนศ แก้วอร่ำม โรงเรียนมอสวนขิงพิทยำสรรพ์ ต ำบลสงเปลือย อ ำเภอนำมน 
จังหวัดกำฬสินธุ์  
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  ๑.๔ วันที่ 16 เมษำยน ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกคัดสรร ผู้รับทุนพระรำชทำน ภำยใต้
มูลนิธิกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปีกำรศึกษำ 
2564 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ชั้น 2  ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  ๑.๕ วันที่ 27 เมษำยน 2564 พิจำรณำกลั่นกรองและจัดล ำดับผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมขอรับ
ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯ ปี 2564 ภำยใต้ "มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ 
สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)" ระดับภำค จัดโดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 ณ ห้องประชุมพระธำตุขำม
แก่น ชั้น 2 อำคำรศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
นักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับทุนกำรศึกษำ  
ได้น ำทุนกำรศึกษำไปใช้เป็นทุนทรัพย์ในกำร
เรียน 

ร้อยละ 85 นักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับทุนกำรศึกษำ  
ร้อยละ 100 ได้น ำทุนกำรศึกษำไปใช้เป็น 
ทุนทรัพย์ในกำรเรียน 

 

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

ประชุมกำรด ำเนินโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน 
รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ. 2564 วันที่ 18 มีนำคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงพื้นที่ในกำรสอบทำนข้อมูลเชิงประจักษ์  
ของนักเรียน วันที่ 31 มีนำคม 2564 

ลงพื้นที่ในกำรสอบทำนข้อมูลเชิงประจักษ์  
ของนักเรียน วันที่ 1 เมษำยน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกคัดสรร ผู้รับทุน
พระรำชทำน วันที่ 16 เมษำยน 2564 
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พิจำรณำกลั่นกรองและจัดล ำดับผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมขอรับทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯ ปี 2564 ภำยใต้  
"มูลนิธิทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)" ระดับภำค 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

50,000 19,665 - 10,485 9,180 - 
 ** หมำยเหตุ : คืนเงินงบประมำณจ ำนวน 30,335 บำท 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กำร
ด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด  

 

 แนวทำงแก้ไข 
  คืนเงินงบประมำณส่วนที่เหลือ 
 

ประโยชนท์ีส่ำธำรณชนไดร้บั 
 1. นักเรียนในจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับทุนกำรศึกษำและเข้ำถึงโครงกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม 
 2. นักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะและสมรรถภำพที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
 
 

ยทุธศำสตรท์ี ่   5 
 

จดักำรศกึษำเพื่อเสรมิสรำ้งคุณภำพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

 

 ผลกำรด ำเนินงำนจำกกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์  
ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรด ำเนินกำรที่ปรำกฏ คือกำรด ำเนินกิจกรรม Big Cleaning 
Day ท ำควำมสะอำดที่ท ำงำน อำคำรสถำนที่ และคัดแยกขยะในหน่วยงำน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมปฏิบัติงำน 
ของบุคลำกร 
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ยทุธศำสตรท์ี ่   6 
 

บรหิำรจดักำรแบบบรูณำกำรทีม่ปีระสทิธภิำพตำมหลกัธรรมำภบิำล  

 

 ผลกำรด ำเนินงำนจำกกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับเป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์  
ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรด ำเนินกำรที่ปรำกฏ ดังนี้  
 
 

โครงกำรประชมุปฏบิตักิำรจดัท ำแผนปฏบิตัิรำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2564 
(ตำมงบประมำณทีไ่ดร้ับจดัสรร) 

 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  ประเด็น ( 12 )* กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  1. เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน  
มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 2. เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของหน่วยงำน 
 2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงกำรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและแนวทำง 
กำรเขียนโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 
 3. เพ่ือให้เป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ ์
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 1 ฉบับ 
 2. ร้อยละผลกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 85 
 3. ร้อยละผลกำรบริหำรและใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผน ร้อยละ 90 
 

      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ใช้
เป็นกอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร       ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
 กิจกรรมที่ 1 : จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ (ตำมงบประมำณที่ได้รบจัดสรรประจ ำปี) 
  1.1 จัดประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
ในวันที่ 25 ธันวำคม 2563 ณ โรงแรมชำร์ลอง บูทรีค บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
จ ำนวน 56 คน เข้ำร่วมประชุมฯ โดยด ำเนินงำน ดังนี้ 
  1) พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ เรื่อง ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดกำฬสินธุ์กับ
หน่วยงำนในพื้นท่ีจังหวัด โดยนำยเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  2) ชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
(ตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ โดยนำงสำยใหม นันทศรี รอง
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  3) ชี้แจง หลักกำรและแนวทำงกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในรอบ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และแนวทำงกำรเขียนโครงกำรตำมแนว eMENSCR  โดย นำงรุจิรำ พิมพิไสย
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
  4) ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ ค่ำนิยมองค์กร 
  5) วิเครำะห์ กำรอ่ำนเป้ำหมำยแผน 3 ระดับ สู่กำรปฏิบัติแผนงำน/โครงกำร 
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  6) ปฏิบัติกำรเขียนโครงกำร ตำมแบบฟอร์มของ สศช. (แนวทำง eMENSCR) 
  7) น ำเสนอโครงกำรรำยโครงกำร /พิจำรณำจัดสรรงบประมำณโครงกำร และสรุปกำร
จัดท ำโครงกำร 
  1.2 จัดท ำเอกสำร (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เสนอศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ พิจำรณำอนุมัติ 
  1.3 จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ฉบับสมบูรณ์ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ พร้อมส่ง
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ให้ส ำนัก
นโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
  1.4 น ำเข้ำวำระเพ่ือทรำบ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  1.5 แจ้งบุคลำกรในส ำนักงำนใช้เป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำร พร้อมจัดท ำ
แบบส ำรวจกำรรับรู้และควำมเข้ำใจ ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

 กิจกรรมที่ 2 :  
  2.1 ติดตำม รำยงำนผลกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ไตรมำส 1 และ 2 
   - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 
เมษำยน 2564 
  2.2 ติดตำม รำยงำนผลกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ไตรมำส 3 
   - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 
มิถุนำยน 2564 
  2.3 ติดตำม รำยงำนผลกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ไตรมำส 4 

   -  

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 3.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 ได้ด ำเนินงำนรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรม และผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จัดท ำ
เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
มีแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564  
 

1 ฉบับ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
มีแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
จ ำนวน 1 ฉบับ 

2. ร้อยละผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 ของผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

3. ร้อยละผลกำรบริหำรและใช้จ่ำย
งบประมำณเป็นไปตำมแผน 
 

ร้อยละ 90 ผลกำรบริหำรและใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำม
แผน ร้อยละ 96  
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ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

      

         

         
 

งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

20,000 19,200 18,550 650 - - 
 ** หมำยเหตุ : คืนเงินงบประมำณจ ำนวน 800 บำท 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท ำให้กำรด ำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำ 

 

 แนวทำงแก้ไข 
  ปรับกิจกรรม งบประมำณ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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แผนทีจ่ะด ำเนนิกำรต่อไป 
 

 1. ได้รับกำรจัดสรรวงเงินงบประมำณแล้ว จัดประชุมพิจำรณำจัดสรรงบประมำณภำยใต้วงเงิน
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
 2. จัดท ำ “ร่ำง” แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ 
 3. น ำ “ร่ำง” แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์  เสนอศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ืออนุมัติ 
 4. จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ฉบับสมบูรณ์  
 5. ส่งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
ต่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 6. มอบให้บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
แผนงำนโครงกำร/กิจกรรม ภำยใต้งบประมำณที่ได้รับจัดสรร  
 7. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำน และช่องทำงอ่ืนๆ 
 8. ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม รำยไตรมำส 
 

ประโยชนท์ีส่ำธำรณชนไดร้บั 
 1. หน่วยงำนและสถำนศึกษำในจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น   
 3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ  แผนระดับต่ำงๆ และนโยบำย
รัฐบำล ลงสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำที่มีประสิทธิภำพ  สำมำรถใช้เป็นแนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน 
 

 
โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำกำรศกึษำจงัหวดั พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2565) 

 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  ประเด็น ( 12 )* กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  1. เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน  
มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 2. เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ (พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 เป็นแผน
ที่มีคุณภำพ มีทิศทำงทีส่อดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำลและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีเครื่องมือติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
แผนพัฒนำกำรศกึษำจังหวัด 
 2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีกำรขับเคลื่อนแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของ
จังหวัดลงสู่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีที่เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติจริง 
 3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนและองค์คณะบุคคลบูรณำกำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ 
ของจังหวัด 

      ตวัชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  1.หน่วยงำนและสถำนศึกษำในจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำร
เรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์   
 2. หัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผน  

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร        ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
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ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
 

กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม  ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
กำฬสินธุ์  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564   

ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนิน 
งำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2564 

2. ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
กำฬสินธุ์ พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน  
พ.ศ. 2564) 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ โดยกลุ่มนโยบำยและ
แผน จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ.
2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยำยน ๒๕๖4 สถำนที่ ณ ห้องประชุม
เบญจพร โรงแรมริมปำว อ ำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์  

3. จัดท ำ “ร่ำง” แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส่ง “ร่ำง” แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์  ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้คณะกรรมกำรฯ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
และเสนอแนะแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. จัดท ำแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (ฉบับสมบูรณ์) 

1. ขออนุมัติใช้แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์  จำกศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
กำฬสินธุ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทุกสังกัด ในจังหวัดกำฬสินธุ์ 

5. สรุปผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

สรุปผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรติดตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ระดับ 5 
 
 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรติดตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด อยู่เกณฑ์ระดับคะแนน 5 คะแนน 

2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มี
เครื่องมือติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

1 ฉบับ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีเครื่องมือ
ติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์  
1 ฉบับ 

**หมำยเหตุ  เกณฑ์ระดับคะแนนตัวชี้วัด 
  1. จัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด เสนอขออนุมัติ 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
  3. จัดท ำ “ร่ำง” แบบติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
  4. สรุปและจัดท ำแบบติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ฉบับสมบูรณ ์
  5. น ำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด เสนอ กศจ. ภำยในเดือนธันวำคม 2564 
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ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

  
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

38,900 38,900 15,299 - - 23,601 
  

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 ท ำให้กำรด ำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำ 

 

 แนวทำงแก้ไข 
  ปรับกิจกรรม งบประมำณ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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แผนทีจ่ะด ำเนนิกำรต่อไป 
 

 1. จัดท ำโครงกำร “จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ระยะห้ำปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 2. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 3. จัดท ำ “ร่ำง” แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ระยะห้ำปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 4. น ำ “ร่ำง” แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เสนอขอควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 5. จัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ระยะห้ำปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ (ฉบับสมบูรณ์) 
 6. ส่งแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ระยะห้ำปี (พ.ศ. 2566-2570) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ ต่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 7. มอบให้บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำในจังหวัดกำฬสินธุ์ ใช้ขับเคลื่อนแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดลงสู่แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีที่เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติจริง 
 8. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำน และช่องทำงอ่ืนๆ 
 9. ติดตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม  
 

ประโยชนท์ีส่ำธำรณชนได้รบั 
 1. หน่วยงำนและสถำนศึกษำในจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น   
 3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรขับเคลื่อนแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดลงสู่
กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน   

 
 
 
โครงกำรพฒันำสมรรถนะศกัยภำพในกำรปฏบิตัิงำนแบบมสีว่นรว่มของขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกร

ทำงกำรศกึษำประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  ประเด็น ( 12 )* กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  1. เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน
  2. เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 12.2 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
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 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 1.  เพ่ือให้บุคลำกรได้รับพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภำพ และสำมำรถดึง
ศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. เพื่อเสริมสร้ำงกำรท ำงำนของบุคลำกรและคณะท ำงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ให้
มีควำม สำมำรถในกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
 3. บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ และทักษะในกำรบริหำรงำนแบบมี
ส่วนร่วมกับทีมงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 พัฒนำสมรรถนะศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วม ของบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 63 คน  
 

      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  1. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภำพ และสำมำรถดึง
ศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2. บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  ของบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 63 คน 
 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร       ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
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ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. ประชุมผู้บริหำรข้ำรำชกำร 
และลูกจ้ำง ในสังกัดส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 

1. วันที่ 13 มกรำคม 2564 ประชุมข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงตำม
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วม
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมผำเสวย ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ 
2. วันที่ 17 มีนำคม 2564 ประชุมขำ้รำชกำร และลูกจ้ำงตำม
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วม
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโรงแรมชำร์ลอง บูทริค อ.เมือง จ.กำฬสินธุ์ 
3. วันที ่28 กันยำยน 2564 ประชุมข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงตำม
โครงกำรพัฒนำสมรรถนะศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วม
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์  

2. กิจกรรมวิชำกำร งำนตัวชี้วัดตำม
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปี 
2564 

1. วันที่ 4 มีนำคม 2564 ประชุมค ำรับรองกำรปฎิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมมิตรภำพ ชั้น 2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ 
2. วันที่ 6 กันยำยน 2564 บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ เข้ำรับกำรตรวจรำชกำรจำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 
ในกำรก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ รอบ 9 เดือน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผ่ำนระบบ Google Meet ณ ห้อง
ประชุมมิตรภำพ ชั้น 2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
1. บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบ
มีส่วนร่วม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบมีส่วนร่วม 

2. บุคลำกรมีศักยภำพสำมำรถน ำองค์
ควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีระ
สิทธิภำพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 บุคลำกรมีศักยภำพสำมำรถน ำองค์
ควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีระสิทธิภำพ 
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3. บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 

 

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

     
 
 
    
 
 
 
 

งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

78,000 78,000 11,160 3,980 27,550 35,310 
 ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

 N/A 
 แนวทำงแก้ไข 
  N/A 
 
 

โครงกำรก ำกับ ตดิตำมประเมินผลกำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนนิกำร 
ตำมมำตรกำรปอ้งกันในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019  

(COVID – 19)  ภำคเรยีนที ่1/2563 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  ประเด็น ( 12 )* กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  1. เป้ำหมำยระดับประเด็น 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ
กำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  2. เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อนิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ป้องกันในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19) ภำคเรียนที่ 1/2563 
(ตุลำคม - พฤศจิกำยน 2563) 
 2. เพื่อรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนิน กำรตำมมำตรกำรป้องกัน ในสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19) ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 1. ลงพื้นที่นิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
 2. จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรลงพ้ืนที่นิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
 

      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 1. สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
 2. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รับทรำบผลลงพ้ืนที่นิเทศ ก ำกับ ติดตำม
ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) รวมทั้งปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำร
ก ำหนดมำตรกำรป้องกันในสถำนศึกษำ 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  สถำนศึกษำในพ้ืนทีจ่ังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน 18 แห่ง 
 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร       พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564 
 



116 
 

 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         หน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติกำรวำงแผนกำรและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรลงพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จัดประชุม
ปฏิบัติกำรวำงแผนกำรและแต่งตั้งคณะกรรมกำรลงพ้ืนที่
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 

1. วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 ลงพ้ืนที่ตรวจรำชกำร  
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) กรณีพิเศษ 
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 
เขต 2 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 3 
2. วันที่ 6 กรกฎำคม 2564 ประชุมกำรลงพ้ืนที่นิเทศ 
ติดตำมและประเมินควำมพร้อมด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ในสถำนศึกษำ (ก่อนเปิดท ำกำรสอนแบบ On Site ใน
วันที่ 14 กรกฎำคม 2564) ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

กิจกรรมที ่3 ประชุมปฏิบัติกำรสรุปผลข้อมูลกำรลง
พ้ืนที่ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันใน
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 (COVID-19) 

วันที่ 22 กรกฎำคม 2564 ประชุมผ่ำนระบบ Google 
Meet เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโคโรนำ 2019 
(COVID-19) โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำ 
จังหวัดกำฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกัน
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID–19) 

ร้อยละ 80 สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการป้องกันใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID–19) อย่างเคร่งครัด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

ลงพื้นทีต่รวจรำชกำรกรณีพิเศษโรค
โควิด 19 สพป.กำฬสินธุ์ เขต 2  

และ 3 วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประชุมประเมินควำมในสถำนศกึษำ 
ก่อนเปิดสอน On Site  

วันที่ 6 กรกฎำคม 2564 
 

กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจดักำร
เรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโควิด-19  
วันที่ 22 กรกฎำคม 2564 

 

งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

16,800 14,990 14,990 - - - 
  ** หมำยเหตุ : คืนเงินงบประมำณจ ำนวน 1,810 บำท 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

 มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ใกล้เคียงจังหวัด
กำฬสินธุ์ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร และไม่มีงบประมำณในกำรด ำเนินงำน
จึงเบิกจ่ำยงบประมำณจำกโครงกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

 

 แนวทำงแก้ไข 
  ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกำรกันแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
อย่ำงเคร่งครัด และเบิกจ่ำยใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนจำกโครงกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
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 โครงกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำของส ำนกังำนศกึษำธกิำร
จงัหวดักำฬสนิธุ์  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.  2564 

 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  ประเด็น ( 12 )* กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  1. เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน
  2. เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 12.2 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อพัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทและ
ภำรกิจของหน่วยงำนและกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ กำรปฏิบัติงำนในยุคไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐำนตำมแนวหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี ควำมปรองดอง และควำมผูกพันในองค์กร 
ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 1. ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และภำรกิจของหน่วยงำน 
                   2. ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมรู้ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำนในยุคไทยแลนด์ 4.0 
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      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ 
ภำรกิจของหน่วยงำน และสำมำรถปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมืออำชีพ 
กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  จ ำนวน  63  คน 

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร         ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์   
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 

ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับบทบำท
ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรและต้นสังกัด 
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลำกรมีทักษะกำรปฏิบัติงำน
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และกำรสร้ำงควำมผูกพันใน
องค์กร มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 63 คน 

วันที่ 30 กรกฎำคม 2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ จัดประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
บทบำทภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรและต้นสังกัด 
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลำกรมีทักษะกำรปฏิบัติงำนในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 และกำรสร้ำงควำมผูกพันในองค์กร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรม
ชำร์-ลอง บูทรีค อ ำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
1. บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนดิจิทัล ส ำหรับข้ำรำชกำร  

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

 

บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัล ส ำหรับ
ข้ำรำชกำร  100 % 

2. หน่วยงำนมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
ตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม 

1 แนวทำง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีแนวทำง
กำรปฏิบัติงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม 
จ ำนวน 1 แนวทำง 

 

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 
 

 

งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

45,400 45,400 - - - 45,400 
 
ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

 N/A 
 

 แนวทำงแก้ไข 
  N/A 
 
 

โครงกำรสง่เสริมกำรพฒันำศกัยภำพกำรบรหิำรงำนบคุคล 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  ประเด็น ( 12 )* กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  1. เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 120201 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน
  2. เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 12.2 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 
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• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อสนับสนุนกำรบริหำร งำนบุคคลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  ให้มีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินกำรสรรหำ กำรย้ำยและบรรจุแต่งตั้ง กำรเลื่อนระดับ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน กำรด ำเนินกำรจัดประชุมตำมภำรกิจหลักของกำรบริหำรงำนบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดักำฬสินธุ์ สำมำรถด ำเนินกำรสอบบรรจุ ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 
 2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ สำมำรถด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ร้อยละ 100 
 

      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีควำมคล่องตัว สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้ช่วย 
ศึกษำนิเทศก์ และ 38 ค (2) 

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร         ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 

1. ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ  
กำรย้ำย/โอน/เปลี่ยนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 38 ค. (2) 

1. วันที่ 14 มกรำคม 2564 ประชุมคณะกรรมกำร
ประเมินบุคคลเพ่ือกำรโอนพนักงำนสว่นท้องถิ่นและ
ข้ำรำชกำรอ่ืน มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำร ศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) ณ ห้องประชุม
มิตรภำพ ชั้น 2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
2. วันที่ 30 สิงหำคม 2564 ประชุมคณะกรรมตรวจ
คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง 
ย้ำย และโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ มำบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 
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กิจกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน 
เขต 1 , 2 และ 3 ณ ห้องประชุมมิตรภำพ ชั้น 2 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
3. วันที่ 15 กันยำยน 2564 ประชุมคณะกรรมกำร
ประเมินบุคคลเพื่อกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง ย้ำย และโอน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และย้ำย
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 
เขต 1 , 2 , 3 ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมมิตรภำพ ชั้น 2 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
4. วันที่ 22 กันยำยน 2564 ประชุมคณะกรรมกำร
คัดเลือกบุคคล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหนง่บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน
ตำมมำตรำ 38 ค. (2) ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ผ่ำนระบบ 
Zoom Meeting ณ ศูนย์เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร  
ชั้น 4 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

2. ประชุมคณะท ำงำนกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. วันที่ 2 มีนำคม 2564 ประชุมคณะท ำงำนตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรย้ำยข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อง
ประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
2. วันที่ 5 มีนำคม 2564 ประชุมคณะท ำงำนตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท ำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรย้ำยข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้อง
ประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  ชั้น 2  
ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

3. ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ กำร
สอบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 

1. วันที่ 19 สิงหำคม 2564 ประชุมคณะกรรมกำร
ประเมินศักยภำพ และพิจำรณำกลั่นกรองกำรย้ำยของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม
มิตรภำพ ชั้น 2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
2. วันที่ 8 กันยำยน 2564 ประชุมคณะประเมิน
ศักยภำพ และพิจำรณำกลั่นกรองกำรย้ำย ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัด
กำฬสินธุ์ 
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ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
สำมำรถด ำเนินกำรสอบบรรจุ ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู
ผู้ช่วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ 
ได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  

ร้อยละ 100 สำมำรถด ำเนินกำรสอบบรรจุ ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ได้ส ำเร็จ 
ตำมวัตถุประสงค ์   ร้อยละ100  

2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
สำมำรถด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์  ได้
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 100 สำมำรถด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ได้ส ำเร็จ 
ตำมวัตถุประสงค ์ ร้อยละ 100 

 

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

20,000 20,000 1,210 - 2,850 15,940 
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ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงและจังหวัดกำฬสินธุ์ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 

 

 แนวทำงแก้ไข 
  ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกำรกันแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
อย่ำงเคร่งครัด  
 
 

โครงกำรใหค้ ำปรกึษำเรือ่งแนวทำงกำรบรหิำรงำนกำรเงนิ กำรคลังของสถำนศกึษำ  
เพือ่กำรตรวจสอบภำยในภำยใตก้ำรปฏริปูกำรศกึษำ สถำนศกึษำสงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
 

ควำมสอดคลอ้งเชือ่มโยง 
 • ยทุธศำสตรช์ำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z) 
              (1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
• แผนแมบ่ทภำยใตย้ทุธศำสตรช์ำติ  ประเด็น ( 12 )* กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
  1. เป้ำหมำยระดับประเด็น 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ
กำรเรยีนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  2. เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนปฏริปูประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ  
  ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 • แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ประเด็นที่ 3  กำรเตรียมพร้อมด้ำนก ำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบ วินัย ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

         แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ  
ปรับระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสม 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

• ประเดน็ยุทธศำสตรต์ำมแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ 
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วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรคลัง ของสถำนศึกษำ ตำม
เกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรคลัง ของสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 2. เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรคลัง ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3. เพื่อให้ทรำบถึงระดับควำมเสี่ยงของกำรบริหำรกำรเงิน กำรคลัง ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และมีข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนกำรตรวจสอบในปีต่อๆ ไป 
 

ตวัชีว้ดัของโครงกำร 
 ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ 
 จัดกิจกรรมให้ค ำปรึกษำ เรื่องแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์กำร
ประเมินกำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรคลังของสถำนศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่รับผิดชอบ จ ำนวน 50 โรงเรยีน 
 

      ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  1. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบริหำร งำนกำรเงิน กำรคลังของสถำนศึกษำ 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินกำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรคลัง ของสถำน ศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
  2. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม กำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรคลัง ของ
สถำนศึกษำท่ีตนรับผิดชอบ 
 

กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร  
 หน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำร         ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 

สถำนที่ด ำเนนิกำร        สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่จังหวัด 
 

ผลกำรด ำเนนิงำนของกจิกรรม 
 กิจกรรมที่ ๑ ประเมินกำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรคลัง ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  หน่วยตรวจสอบภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ใช้เครื่องมือในกำรประเมินกำร
บริหำรงำนกำรเงิน กำรคลัง ของสถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมินที่กลุ่มตรวจสอบภำยในส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำขึ้น โดยสุ่มประเมินสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนในจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๘ แห่ง แบ่งเป็น สถำนศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต ๑ จ ำนวน ๒ แห่ง สถำนศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 
จ ำนวน ๒ แห่ง สถำนศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ จ ำนวน ๒ แห่ง และ
สถำนศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๒ แห่ง 
 

 กิจกรรมที่ ๒ ให้ค ำปรึกษำ เรื่องแนวทำงกำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรคลัง ของสถำนศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรตรวจสอบภำยใน ภำยใต้กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
 วันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จัดกิจกรรมให้ค ำปรึกษำ เรื่อง
แนวทำงกำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรคลัง ของสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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เพ่ือกำรตรวจสอบภำยใน ภำยใต้กำรปฏิรูปกำรศึกษำ ประกอบด้วยกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ๔ มิติ 
ได้แก่ มิติด้ำนกำรเงิน มิติด้ำนกำรบัญชี มิติด้ำนกำรพัสดุ และมิติด้ำนกำรควบคุมภำยใน รวม ๖ องค์ประกอบ 
๑๕ ประเด็น ๗๕ ตัวบ่งชี้  

 มิติกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ๔ มิติ ได้แก่  
 ๑. มิติด้ำนกำรเงิน  
 ๒. มิติด้ำนกำรบัญชี  
 ๓. มิติด้ำนกำรพัสดุ  
 ๔. มิติด้ำนกำรควบคุมภำยใน 

 กำรบรรยำยเนื้อให้ค ำปรึกษำ ๖ องค์ประกอบ ได้แก่  
  ๑. กำรบริหำรงบประมำณ 
  ๒. กำรด ำเนินกำรทำงกำรเงิน 
  ๓. กำรจัดท ำบัญชี รำยงำนกำรเงิน และกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำน 
  ๔. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  ๕. กำรบริหำรพัสดุ 
  ๖. กำรด ำเนินกำรควบคุมภำยใน 
 จี้แจงและอธิบำยตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ จ ำนวน ๗๕ ตัวบ่งชี้ ที่สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำร

ในกำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรคลัง ของสถำนศึกษำ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและหนังสือ
สั่งกำรที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

 

ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่ำเปำ้หมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
1. หนว่ยตรวจสอบภำยใน ส ำนกังำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จัดกิจกรรมให้
ค ำปรึกษำ เรื่องแนวทำงกำรบริหำรงำนกำรเงิน 
กำรคลังของสถำนศึกษำ ให้กับผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

1 กิจกรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม
ให้ค าปรึกษา เรื่องแนวทางการบริหารงานการเงิน 
การคลัง ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการ
ตรวจสอบภายใน ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา 
จ ำนวน 1 กิจกรรม 

2. จ ำนวนผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

ร้อยละ 80 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ร้อยละ ๘๕   

 

ภำพกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยในโครงกำร 
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งบประมำณ 
  

งบประมำณทีไ่ดร้บั
ทั้งหมด 

 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณรวม

(สะสม) 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่1 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่2 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่3 

ผลกำรใชจ้ำ่ย
งบประมำณ 
ไตรมำสที ่4 

50,000 31,349 8,250 23,099 - - 
 ** หมำยเหตุ : คืนเงินงบประมำณจ ำนวน 18,651 บำท 

ปัญหำ อปุสรรค และแนวทำงแก้ไข 
 ปัญหำ อุปสรรค  

 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงปรับ
แผนกำรตรวจสอบ โดยงดตรวจสอบโครงกำรที่เป็นนโยบำยส ำคัญ 

 

 แนวทำงแก้ไข 
 ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกำรกันแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

อย่ำงเคร่งครัด 
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สว่นท่ี ๕ 

สรปุผลปัญหำ อปุสรรค 

ขอ้เสนอแนะ 

 
 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ สำมำรถด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ซึ่งผู้บริหำรมีกรอบทิศทำงเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรที่ชัดแจน ใช้กำร
บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจ วำงแผน มีกำรก ำหนดโครงกำร/
กิจกรรม ที่สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ำสูงสุดแก่ทำงรำชกำร ภำยใต้กำรท ำงำน
เป็นทีมของบุคลำกรภำยในส ำนักงำน มีควำมตระหนักรู้เข้ำใจถึงทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ร่วมคิด ร่วมท ำ 
ร่วมรับผิดชอบ 
 
 ปัญหำ/อปุสรรค 
 

  1. ขำดงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมจัดกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่ 
  2. กิจกรรม/โครงกำร บำงยุทธศำสตร์ ไม่มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
  3. กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของเครือข่ำยยังไม่มีมำก 
  4. งบประมำณโครงกำรที่ได้รับจัดสรร เป็นกำรตอบสนองวัตถุประสงค์ ภำพรวม แต่ยัง 
ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรจ ำเป็นของพ้ืนที่ 
  ๕. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้
กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพฒันำ 
 

  ๑. ควรมีกำรสร้ำงควำมรับรู้ ควำมตระหนัก ถึงควำมส ำคัญ จ ำเป็นของกำรมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือสร้ำงประชำกรให้มีคุณภำพรองรับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำใน
พ้ืนที่จังหวัด 
  ๒. ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้ตำมควำมจ ำเป็นของพ้ืนที่ เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด สำมำรถส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นตอบสนองควำมต้องกำรของพ้ืนที่
ตรงจุด 
  ๓. คิดค้นแนวทำง วิธีกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภำยใน
โครงกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้บริหำรจัดกำรงำนให้ 
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
  ๔. ต้องมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกิจกรรม/โครงกำร ไว้ทุกโครงกำร และแนวทำง
รองรับควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือกำรขับเคลื่อนแผนงำนโครงกำรไปสู่เป้ำหมำยได้ไม่ว่ำจะอยู่ใน
สถำนกำรณ์ใดๆ 
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ภำคผนวก 
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แบบฟอรม์กำรตดิตำมผลโครงกำร          ครั้งที่.......... (ไตรมำสที่.........) 
 

 

โครงกำร         
 

ตอนที่ 1  ผู้รับผิดชอบ ชื่อ     สกุล     
   ต ำแหน่ง     สังกัด     
ตอนที่ 2  ควำมก้ำวหน้ำ 
 2.1  งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ            บำท 
 2.2  ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม            ตำมแผนที่ก ำหนด            ไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด  
 

 2.3  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ     มีกำรเบิกจ่ำย     ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย 
        เป็นเงิน   บำท 

2.4  ผลสัมฤทธิ์ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ตวัชี้วดั(KPI) คำ่เปำ้หมำย ผลทีไ่ดร้บั บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

          
     

รวม     
  

2.5  ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำร 
   ไม่มี 
   มี (ระบุ)         

            
             
2.6  แนวทำงแก้ไข 

            
            
             
 
 

         (   ) 
           ผู้รำยงำน 
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แบบสรปุผลกำรตดิตำมและประเมินผลแผนปฏบิตัิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔  
 รอบ                  

หน่วยงำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 ชื่อ   นำมสกุล   ต ำแหน่ง     
 

ตอนที ่2 ข้อมลูกำรปฏบิัตกิจิกรรม/โครงกำร และขอ้มลูกำรใชจ้่ำยงบประมำณ 
 

ที ่
โครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ตำมแผน 

ผลกำรปฏิบตัิกิจกรรม/
โครงกำร 

ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของ

กิจกรรม/
โครงกำร 

ผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงกำร 

(ตอบเมื่อ
สิ้นสุด

โครงกำรแล้ว
เท่ำนั้น) 

ยังไมไ่ด้
ด ำเนนิกำร 

ก ำลงั
ด ำเนนิกำร 

ด ำเนนิกำร
แลว้ 

ยังไมไ่ด้
เบกิจำ่ย 

เบกิจำ่ย
จรงิ 

จ ำนวน
ตัวชีว้ดั 

จ ำนวน
ตัวชีว้ดั

ที่
บรรลผุล
สมัฤทธิ ์

             โครงกำร 
A 

10,000 นำย ก ก.พ. 55     9,000 3 2 

 โครงกำร 
B 

10,000 นำย ข ก.ค.55        

            
            
            
            
            
            
            
            

รวม           
 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำนรอบ          6  เดือน      9  เดือน         12  เดือน  
 
 โครงกำรที่ถึงระยะเวลำด ำเนินกำร ทั้งสิ้น               โครงกำร  งบประมำณ             บำท    

โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ            โครงกำร  ผลกำรเบิกจ่ำยจริง             บำท 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร จ ำนวนตัวชี้วัด     ตัวชี้วัด   

จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ               
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ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีทั้งหมดที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำ 100  
เกณฑ์กำรประเมนิ โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีทั้งหมดที่

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เป็นคะแนนระหว่ำง 0-5  ก ำหนดให้ร้อยละ 100 เท่ำกับ
คะแนนควำมส ำเร็จ 5 คะแนน 
ตวับ่งชีท้ี ่1    คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรทั้งหมดในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ด ำเนินกำร
ลุล่วงตำมค่ำเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำ 80  

เกณฑ์กำรประเมนิ   โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำรทั้งหมดในแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีที่ด ำเนินกำรลุล่วงตำมค่ำเป้ำหมำย เป็นคะแนนระหว่ำง 0-5  
ก ำหนดให้ร้อยละ 80 เท่ำกับคะแนนควำมส ำเร็จ 5 คะแนน 

 ตวับ่งชีท้ี ่2    คะแนน 
 

 
ปัญหำอปุสรรคในกำรด ำเนนิงำน 
            
            
            
            
                                
 
ข้อคดิเหน็/ข้อเสนอแนะอืน่ๆ เกีย่วกับกำรตดิตำมและประเมินผลกจิกรรม/โครงกำร 
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แบบตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนและใชจ้ำ่ยงบประมำณของโครงกำรตำมแผนปฏบิตัิกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ . 2564 (ไตรมำส........) 
หนว่ยงำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดักำฬสินธุ ์

 

ตอนที่ 1  ชื่อโครงกำร................................................................................................................................. .........................................................................................................  
  ผู้รับผิดชอบโครงกำร....................................................................................................  
 

ตอนที่ 2 โครงกำรและข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ/ข้อมูลกำรปฏิบัติกิจกรรม 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม งบประมำณ 

ผลกำรปฏบิตักิจิกรรมโครงกำร ผลกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณของกจิกรรมโครงกำร 

หมำยเหต ุยงัไมไ่ด ้
ด ำเนินกำร 

ก ำลงั
ด ำเนินกำร 

ด ำเนิน 
กำรแลว้ 

เบกิจำ่ยแลว้ 
งบประมำณ

คงเหลอื 

ไม่ประสงค์
ด ำเนนิ 
กำรตอ่ 

ประสงค์
ด ำเนนิ 
กำรตอ่ 

 
 
 
 
 
 

      
 

   ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

**หำกประสงคท์ีจ่ะด ำเนนิกำรตอ่ใหร้ะบกุจิกรรม 
   ทีจ่ะด ำเนนิกำร 

 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำนรอบ      6  เดือน           9  เดอืน                 12  เดือน  
โครงกำรที่ถึงระยะเวลำด ำเนินกำร ทั้งสิ้น..............................โครงกำร  งบประมำณ....................................... .บำท    
โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ.....................โครงกำร  ผลกำรเบิกจ่ำยจริง............................บำท     (...................................................) 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร จ ำนวนตัวชี้วัด.......................................ตัวชี้วัด           ผู้รำยงำน 
จ ำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์..................................ตัวชีว้ัด  คิดเป็นร้อยละ...........................................  

๑๓๕ 
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