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แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่
จังหวัดกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ทีม่ ีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z)
(1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑. คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มี
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (1) แผนย่อยฯ 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (2) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ด้ำนกำรศึกษำ
ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ประเด็นที่ 3 กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย
1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบ วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต
4.6 แผนความมั่นคง กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์

~2~
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรดำรงชีวิต มีส่วนร่วม และมี
ควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ ด้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รบั กำรอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.................................................................................)
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5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถ้ามี)
(โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : กำรพัฒนำทุนมนุษย์ ลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงสังคมที่มีควำมมั่นคงและสงบสุข
เป้าประสงค์: ๑) ประชำกรของจังหวัดได้รับกำรพัฒนำทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย
๒) ประชำกรของจังหวัดเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
๓) ประชำชนมีควำมปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน
7. หลักการและเหตุผล
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน ” พัฒนำคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อม และมีภ ำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์
ส่วนรวม แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีกำรกำหนด
ยุ ทธศำสตร์ และวำงเป้ ำหมำยที่ส ำมำรถตอบสนองกำรพัฒ นำที่ส ำคัญในด้ำนต่ำง ๆ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้ คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำน
คุณภำพ และด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกั บควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุก
ระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่ง
ตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่
สอดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของกำรพั ฒ นำประเทศ กอรปกั บ จำกรำยงำนสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น กำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปี พ.ศ.2562 พบว่ำ ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำไทยสำเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจำก
ระบบกำรศึกษำไทยไม่เอื้อต่อกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตำรำงเรียนของไทย
ไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กำรทดสอบยังคงเน้นกำรจดจำเนื้อหำมำกกว่ำกำรเรียน
เพื่ อให้ มี ค วำมรู้ ควำมเข้ำ ใจอย่ ำ งแท้จ ริ ง กระบวนกำรบริห ำรจั ดกำรศึ กษำที่ มี คุณ ภำพประกอบด้ ว ย 3
กระบวนกำร คือ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศ
กำรศึก ษำ ซึ่ง จะต้องมีควำมร้ อยรั ดสั มพัน ธ์กันเป็ นอย่ำ งดี โดยต้องอำศัยควำมร่ว มมือกัน ของบุค ลำกรที่
เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรทำงำนในแต่ละพื้นที่จึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีกำรร่วมคิด ร่วมทำร่วมประเมินผล อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำกระบวนกำร
ทำงำน และสร้ำงนวัตกรรมในกำรทำงำนให้เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพบริบทและควำมต้องกำรของแต่ละ
พื้นที่ รองรับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อให้มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรมและกำรวิจัยทำงกำรศึกษำของจังหวัดกำฬสินธุ์
8.2 เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ/แนว
ทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แก่สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในจังหวัดกำฬสินธุ์
8.3 เพื่อวิเครำะห์/วิจัยแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำใน
ระดับจังหวัด
8.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ ให้นักเรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรมและงำนวิจัยทำงกำรศึกษำของจังหวัดกำฬสินธุ์ จำนวน 1
ฐำนข้อมูล และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้บริกำรฐำนข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ
ด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ/นวัตกรรมกำรนิเทศ ที่สอดคล้องกับสภำพและบริบทควำมต้อ งกำร ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐
3) ร้อยละของผู้เรียนที่คะแนน O-NET ผ่ำนเกณฑ์ 50 คะแนน แต่ละวิชำเพิ่มขึ้น
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรมและงำนวิจัยทำงกำรศึกษำของจังหวัดกำฬสินธุ์
อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
2) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรนำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ไปสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
3) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรนำผลกำรนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม
กำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ/นวัตกรรมกำรนิเทศ ที่สอดคล้องกับสภำพและบริบทควำมต้องกำร
ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
10.1 ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกสังกัด รวมทั้งภำคีเครือข่ำย
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกำฬสินธุ์
10.2 โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำรจำกทุกสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน
11. ระยะเวลาดาเนินการ 1 พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564
12. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 17 แห่ง จำก 7 สังกัด ได้แก่
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑
๒. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒
๓. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์
๕. สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดกำฬสินธุ์
๖. เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์
๗. สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
13. กิจกรรมทีว่ างแผนดาเนินการ
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรสังเครำะห์ วิจัย นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำร
Supervisor Teamsจังหวัด
เรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำฬสินธุ์
- รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศผลกำรทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูล กำรทำวิจัยที่
เกี่ยวข้องและข้อมูลสำระสนเทศของโรงเรียนในโครงกำร
- กำรสังเครำะห์ วิจัย นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและ
ประเมินผล
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงกำรรับรู้แนวดำเนินงำน
1. Supervisor Teams
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กิจกรรม
โครงกำร IFTE
- ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร “Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์
- นำเสนอแนวทำงกำรจัดทำนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำม
และประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนำนวัตกรรมตำม
โครงกำร IFTE
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนำนวัตกรรมตำมโครงกำร
- คัดเลือกนวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยดำเนินงำนตำมแนวทำง
ของโครงกำร IFTE
กิจกรรมที่ 5 : ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเครือข่ำยทำงวิชำกำร ร้อยแก่น สำรสินธุ์ สรุปผลกำร
ประเมินผล ดำเนินงำนตำมโครงกำร IFTE
กิจกรรมที่ 6 : ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรสรุปผลกำร ประเมินผล ดำเนินงำนตำมโครงกำร IFTE
- สรุปรำยงำนผล และเผยแพร่นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำม
และประเมินผล ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ และรำยงำนผลเสนอต่อ ศธภ.12
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรสังเครำะห์ วิจัย นวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและ
ประเมินผล
- รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศผลกำรทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลัง
และข้อมูล กำรทำวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลสำระสนเทศของ
โรงเรียนในโครงกำร
- กำรสังเครำะห์ วิจัย นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้แนวดำเนินงำนโครงกำร IFTE
- ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร “Innovation For
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำใน
พื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์
- นำเสนอแนวทำงกำรจัดทำนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำร
จัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนพัฒนำนวัตกรรมตำมโครงกำร IFTE
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนำ

กลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดกำฬสินธุ์
2.วิทยำกรจำกสังกัดต่ำงๆ
3. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
15 โรง
1. Supervisor Teams
จังหวัดกำฬสินธุ์
2.คณะกรรมกำรตัดสิน
นวัตกรรมๆ
3. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
Supervisor Teamsจังหวัด
กำฬสินธุ์
ศึกษำนิเทศก์
ศธจ.กำฬสินธุ์
Supervisor Teamsจังหวัด
กำฬสินธุ์

ผลการดาเนินงาน
1. มีตัวอย่ำงงำนวิจัยนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร
กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล
2. มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศผลกำรทดสอบ O-NET 3 ปี
ย้อนหลัง และข้อมูล กำรทำวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรียนในโครงกำร IFTE จำนวน 17 แห่ง

1. คณะ Supervisor Teams ผู้บริหำร ครูผู้รับผิดชอบ
ของโรงเรียนในโครงกำร IFTE
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร IFTE
๒. คณะSupervisor Teams ผู้บริหำร ครูผู้รับผิดชอบ มี
ควำมพึงพอใจ ระดับที่มำก (๔.๓๓)
๓. โรงเรียนในโครงกำร IFTE ทั้ง 17 แห่ง ได้แนวทำงใน
กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนต่ำงๆ ทั้ง ๓ ด้ำน
1. มีกำรมอบรำงวัลผลงำนที่ได้กำรคัดเลือกนวัตกรรมกำร
กำรศึกษำ Innovation For Thai Education (IFTE) ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและ
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กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

นวัตกรรมตำมโครงกำร
- คัดเลือกนวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล

ประเมินผล
๒. มีกำรนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนที่ชนะเลิศ
จำกกำรคัดเลือกนวัตกรรมกำรกำรศึกษำ Innovation For
Thai Education (IFTE) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล
๓. คณะSupervisor Teams ผู้บริหำร ครูผู้รับผิดชอบ มี
ควำมพึงพอใจ ระดับที่มำกที่สุด (๔.58)
กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล โรงเรียน
1. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 17 แห่ง ได้รับกำรนิเทศ
กลุ่มเป้ำหมำยดำเนินงำนตำมแนวทำงของโครงกำร IFTE
ติดตำม ประเมินผล กำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ครบ
100 %
๒. โรงเรียนได้รับกำรพัฒนำกำรจัดทำนวัตกรรมกำรศึกษำ
จำก คณะSupervisor Teams ครบทุกแห่ง
กิจกรรมที่ 5 : ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเครือข่ำยทำงวิชำกำร ร้อย
1. มีกำรนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนที่ชนะเลิศ
แก่น สำรสินธุ์ สรุปผลกำร ประเมินผล ดำเนินงำนตำมโครงกำร
จำกกำรคัดเลือกนวัตกรรมกำรกำรศึกษำ Innovation For
IFTE
Thai Education (IFTE) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล ระดับเครือข่ำย
ทำงวิชำกำร ร้อยแก่น สำรสินธุ์
๒. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรที่เข้มแข็ง และเผยแพร่
ผลงำนระดับเครือข่ำยทำงวิชำกำร ร้อยแก่น สำรสินธุ์
กิจกรรมที่ 6 : ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรสรุปผลกำร ประเมินผล
1. มีสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร IFTE เป็นรูปเล่ม
ดำเนินงำนตำมโครงกำร IFTE
2. มีกำรนำเสนอและเผยแพร่ผลงำน นวัตกรรมกำรศึกษำ
- สรุปรำยงำนผล และเผยแพร่นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำร ตำมโครงกำร IFTE ไปยัง สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12
จัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ และ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
และรำยงำนผลเสนอต่อ ศธภ.12 และ สป.
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม
และงำนวิจัยทำงกำรศึกษำของจังหวัด
กำฬสินธุ์ จำนวน 1 ฐำนข้อมูล และ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้บริกำร
ฐำนข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร
นิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนบริหำรจัด

ค่าเป้าหมาย

จานวน
เป้าหมาย

ข้อมูล O-NET
โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย
17 แห่ง
โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงน้อย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

ข้อมูล O-NET
โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย
17 แห่ง

มีข้อมูล O-NET
โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
17 แห่ง

100%

โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงน้อย

โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
ทั้ง 17 แห่ง ได้รับกำร
นิเทศฯ

100%

~7~
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จานวน
เป้าหมาย
14 แห่ง ได้รับ 14 แห่ง ได้รับ
กำรนิเทศฯ
กำรนิเทศฯ

กำรศึกษำ/นวัตกรรมกำรนิเทศ ที่
สอดคล้องกับสภำพและบริบทควำม
ต้องกำร ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ได้อย่ำงมีคุณภำพ อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐
3) ร้อยละของผู้เรียนที่คะแนน O-NET โรงเรียน
ผ่ำนเกณฑ์ 50 คะแนน แต่ละวิชำ
เป้ำหมำยทั้ง
เพิ่มขึ้น
17 แห่งมีร้อย
ละของผู้เรียน
ที่คะแนน
O-NET ผ่ำน
เกณฑ์ 50
คะแนน แต่ละ
วิชำเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1) มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม
มีฐำนข้อมูล
และงำนวิจัยทำงกำรศึกษำของจังหวัด สำรสนเทศ
กำฬสินธุ์ อย่ำงถูกต้องและมี
นวัตกรรมและ
ประสิทธิภำพ
งำนวิจัย
ทำงกำรศึกษำ
ของจังหวัด
กำฬสินธุ์
อย่ำงถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภำพ
2) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรนำ
รูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์กำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) ไปสู่กำรปฏิบัติใน
สถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
3) โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีกำรนำผล
กำรนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ/นวัตกรรมกำร
นิเทศ ที่สอดคล้องกับสภำพและบริบท

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

โรงเรียน
เป้ำหมำยทั้ง 17
แห่งมีร้อยละ
ของผู้เรียนที่
คะแนน
O-NET ผ่ำน
เกณฑ์ 50
คะแนน แต่ละ
วิชำเพิ่มขึ้น

ชั้น ป.6 เพิ่มขึ้น
4.85%
ชั้น ม.3 ลดลง 0.18%
ชั้น ม.6 เพิ่มขึน้
2.49%

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

มีฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ
นวัตกรรมและ
งำนวิจัยทำงกำร
ศึกษำของ
จังหวัดกำฬสินธุ์
อย่ำงถูกต้อง
และมี
ประสิทธิภำพ

มีฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ
นวัตกรรมและ
งำนวิจัยทำงกำร
ศึกษำของจังหวัด
กำฬสินธุ์ อย่ำง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ

100%

โรงเรียน
เป้ำหมำยทั้ง
17 แห่ง

โรงเรียน
โรงเรียนเป้ำหมำยทั้ง
เป้ำหมำยทั้ง 17 17 แห่ง
แห่ง

100%

โรงเรียน
เป้ำหมำยทั้ง
17 แห่ง

โรงเรียน
โรงเรียนเป้ำหมำยทั้ง
เป้ำหมำยทั้ง 17 17 แห่ง
แห่ง

100%
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ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จานวน
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ควำมต้องกำร ไปใช้ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ภาพประกอบกิจกรรม
กิจกรรมที่1 กำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำรดำเนินงำนโครงกำร Innovation
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่
๒๒ – ๒๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ตรัง
แขวงบำงขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร

กิจกรรมที่2 กำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
ดำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai
Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำกำรศึกษำ ร้อยแก่นสำรสินธุ์ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564ระหว่ำงวันที่ ๒๖ –
๒๗ มกรำคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมแก่ง
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๒

ร้อยละ
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กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวำง
แผนกำรดำเนินงำนโครงกำร Innovation
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่
จังหวัดกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
ศธจ.กำฬสินธุ์ ศูนย์รำชกำรชั้น ๒

กิจกรรมที่4 กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้แนวทำงกำรดำเนินงำน
โครงกำร Innovation For Thai Education
(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำในพื้นที่ จังหวัดกำฬสินธุ์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วันที่ 20
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบูรพำ
สำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์

กิจกรรมที่5 นิเทศ ติดตำม โครงกำร
Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำใน
พื้นที่ จังหวัดกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ครั้งที๑่ ระหว่ำงวันที่ ๒๙ มีนำคม –
๗ เมษำยน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร IFTE

ภาพประกอบกิจกรรม
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กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่6 นิเทศ ติดตำม โครงกำร
Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำใน
พื้นที่ จังหวัดกำฬสินธุ์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่2 ระหว่ำง
วันที่ ๑ – ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร IFTE

กิจกรรมที่7 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรตัดสิน
ผลงำนนวัตกรรมกำรศึกษำ Innovation For
Thai Education (IFTE) ส่วนที่ 1 ประเมิน
เล่มรำยงำนผลกำรใช้นวัตกรรม วันที่ ๗
กรกฎำคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบูรพำ
สำนักงำน กศน. จังหวัดกำฬสินธุ์

กิจกรรมที่8 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรตัดสิน
ผลงำนนวัตกรรมกำรศึกษำ Innovation For
Thai Education (IFTE)
ประเมินผลงำน ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอผลงำน
และสื่อเอกสำรประกอบกำรนำเสนอ
ระหว่ำงวันที่ 8 – ๑5 กรกฎำคม ๒๕๖๔

ภาพประกอบกิจกรรม
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กิจกรรมที่ดาเนินการ

ภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่9 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรตัดสิน
ผลงำนนวัตกรรมกำรศึกษำ Innovation For
Thai Education (IFTE) ระดับภำค
วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมี
สุข สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๒

กิจกรรมที่10 กำรประชุมสัมมนำทำง
วิชำกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทำง
กำรศึกษำตำมโครงกำร IFTE (Innovation
For Thai Education)นวัตกรรมกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
วันที่ 31 สิงหำคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมบูรพำ สำนักงำน กศน.
จังหวัดกำฬสินธุ์

17. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
284,000
284,000
2,362
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
๗2,525

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
89,491

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหำ อุปสรรค
1. ระยะเวลำในดำเนินกำรกะชั้นชิดเกินไป ทำให้ยำกต่อกำรดำเนินงำนโครงกำร
2. งบประมำณมีจำกัดเกินไป ทำให้ขำดควำมคล่องตัว

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
119,622
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18.2 แนวทำงแก้ไข
18.2.๑ สป.ควรวำงแผนกำรดำเนินงำนตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
18.2.2 งบประมำณควรให้เพียงพอกับกำรดำเนินกำร เช่น ควรให้แต่ละจังหวัดส่งแผนกำร
ดำเนินกำรเพื่อของบประมำณตำมควำมจำเป็น ควรคำนึงถึง ขนำดจังหวัด ใหญ่ กลำง เล็ก
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ปีกำรศึกษำ 2565 จะมีกำรขยำยโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
20.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
20.2 สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ที่มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
20.3 ครูได้รับกำรพัฒนำตรงตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
20.4 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
21. ผู้รายงาน นำยภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ตาแหน่ง ศึกษำนิเทศก์
โทรศัพท์ 0810487900 โทรสาร - E–mail : phum.hat@msn.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564
--------------------------------------
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แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
ด้าน* การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต)
ด้าน กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ่มขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
สมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รัก
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.3 กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
(3) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มี
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
(4) เป้ำหมำย SDGs (0404) เพิ่มจำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น
รวมถึงทักษะทำงด้ำนเทคนิคและอำชีพสำหรับกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่มีคุณค่ำ และกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร ภำยใน พ.ศ. 2573
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๔.3.1 พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่
1) สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำนกำรศึกษำ)
ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ประเด็นที่ 3 กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบ วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
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3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบ
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต
4.6 แผนความมั่นคง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรดำรงชีวิต มีส่วนร่วม
และมีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก
นโยบำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ข้อที่ 4 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัด
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำมำรถ
ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน
วำระที่ 5 พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของ
ผู้เรียน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต สร่ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
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๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ................................................................................)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถ้ามี)
5. 1 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
5.1.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยกำรเพิ่มพูนทักษะ(Re-skill) พัฒนำทักษะ (Up
skill) และกำรเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
5.1.2 กำรจัดกำรศึกษำแบบทวิศึกษำ และห้องเรียนอำชีพสู่กำรสร้ำงอนำคตให้ผู้เรียนมีอำชีพและมีงำนทำ
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
(โปรดระบุนโยบำยข้อ............-.......................................................................................................................)
7. หลักการและเหตุผล
กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของมนุษย์ทั้งในตันควำมรู้ ควำมคิด กำรปฏิบัติ
คุณธรรมชีวิตควำมเป็นอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำคุ ณภำพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี มีขีดควำมสำมำรถนครแช่งชัน กำรเพิ่มศักยภำพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สำมำรถดำรงชีวิตไต้อย่ำงมี
ควำมสุขบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยและควำมเป็นสำกล รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพหรือ
ศึกษำต่อตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้
กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ "ประเทศชำติมั่นคงประชำชนควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน " พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวมและยุทธศำสตร์ชำติที่ส่งเสริมในกำรพัฒนำ
ประเทศในด้ำนกำลังคนที่กล่ำวในกำรนี้คือ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มี
เป้ ำหมำยกำรพัฒ นำที่มุ่งเน้ น กำรยกระดับ ศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด 3
ประกำร ได้แก่ 1) "ต่อยอดอดีต 2) "ปรับปัจจุบัน" และ 3) "สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต" และยุทธศำสตร์ที่ 3
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒ นำที่สำคัญเพื่อพัฒนำคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทย มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่
ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอำรี มีวินัยรักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่
21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุค
ใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง กอปรกับนโยบำยของรัฐบำล ตำมแผนกำรศึกษำชำติ
กำหนดให้ มีกำรเพิ่มสั ดส่ ว นผู้ เรี ย นสำยอำชี พและสำยสำมัญ ภำยในปี 2565 ให้ ไ ด้ 50 ต่อ 50 ซึ่งจำก
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รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปี 2562 พบว่ำมีกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้วัยเรียน วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น และจำกข้อมูลสัดส่วนผู้เรียนของ
จังหวัดกำฬสินธุ์ที่เข้ำเรียนสำยอำชีพต่อสำยสำมัญ เท่ำกับ 37 ต่อ 63 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้ำหมำยของรัฐบำล
ดังนั้ นกำรพัฒ นำผู้เรีย นให้ มีคุณลั กษณะดังกล่ ำวจึงมีควำมจำเป็นจะต้องปรับหลั กสู ตรให้ ทันสมัย
พัฒนำกระบวนกำรคิด และทักษะที่จำเป็น มีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับควำมสำมำรถและควำมถนัดของ
ผู้เรียนแต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภำพบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ผู้เรียนสำมำถนำควำมรู้ ทักษะและ
ปะสบกำรณ์ที่ไ ด้รั บ ไปใช้ ในกำรประกอบอำชีพได้ มี งำนท ำ สำมำรถอยู่ ในสั งคมได้อ ย่ำงมี ควำมสุ ข และ
ขณะเดี ย วกัน เพื่อขับ เคลื่ อ นกำรเพิ่มสั ด ส่ ว นผู้ เรียนสำยอำชีพต่อ สำยสำมัญของจังหวัดกำฬสิ นธุ์ใ ห้ บรรลุ
เป้ำหมำยที่กำหนด สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ภำยใต้บทบำทหน้ำที่ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติที่ 19/2560ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 จึ งได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคม
เพื่อกำรจัดทำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ ขึ้น
8. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดกำฬสินธุ์ ให้ผู้เรียนมีควำมรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
จำนวนหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมยุคไทย
แลนด์ 4.0 และมีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับผู้เรียน ในปีกำรศึกษำ 2564 (ค่ำเป้ำหมำย 2 หลักสูตร)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
จังหวัดกำฬสินธุ์มีหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและ
อุตสำหกรรม ยุคไทยแลนด์ 4.0 และมีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
8.1 ผู้เรียนช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ของจังหวัดกำฬสินธุ์ มีทำงเลือกในกำรศึกษำตำมควำมต้องกำร
และควำมถนัด ตำมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ที่สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ในระดับจังหวัดกำฬสินธุ์
8.2 สัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพต่อสำยสำมัญ ในจังหวัดกำฬสินธุ์ เพิ่มขึ้น
11. ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกำยน 2563 ถึง 30 กันยำยน 2564
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12. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนอนุบำลชุลีพร โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชำรัฐ โรงเรียนกุดจิกวิทยำคำร โรงเรียนชุมชนสะอำด
ผดุงศิลป์ โรงเรียนบ้ำนสำวิทยำสรรพ์ โรงเรียนบ้ำนหนองแวงฮี โรงเรียนปอแดงวิทยำ โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร
โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ โรงเรียนฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร โรงเรียนดงมูลวิทยำคม วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์
วิทยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี วิทยำลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์
13. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล ของโครงกำร 3 ระยะ ระยะที่ 1 กำรบริหำร
หลักสูตรของสถำนศึกษำ นำร่อง 3 แห่ง ระยะที่ 2 เพื่อประเมินหลักสูตรของสถำนศึกษำ ระยะที่ 3 นิเทศ กำกับ
ติดตำม และประเมินผล กำรพัฒนำหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ประจำปีงบประมำณ 2564 จำนวน
11 แห่ง ( ขยำยกลุ่มเป้ำหมำย)
กิจกรรมที่ 3 : สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
กิจกรรมที่ 4 : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรในปีงบประมำณ 2564
กิจกรรมที่ 5 : จัดพิธี ลงนำมควำมร่วมมืองำนวิชำกำร (MOU)
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
14.1 กิจกรรมที่ 1 : จัดประชุมคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
ดำเนินกำรเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ สรุปผลกำร
ประชุม ดังนี้
14.1.1 กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรทุกฝ่ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีกำรวำงแผนที่ชัดเจน และ
ดำเนินกำรด้วยควำมจริงใจเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน
14.1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรดำเนินกำรตำมหลักกำรพัฒนำหลักสูตร 3 ระบบ ระบบกำรร่ำง
หลักสูตร ระบบกำรบริหำรหลักสูตร ระบบกำรประเมินหลักสูตร
14.1.3 สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดกำฬสินธุ์ พร้อมให้ควำมร่วมมือในกรณีสนับสนุน
ครูฝึกฝีมือแรงงำนเพื่อฝึกทักษะด้ำนอำชีพให้แก่นักเรียน
14.1.4 แนวทำงในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร
1 ) ให้มีปรับร่ำงหลักสูตรโดยกำรพิจำรณำคำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำนของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้สำมำรถนำมำเทียบโอนผลกำรเรียนได้ในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของมหำวิทยำลัย
กำฬสินธุ์ ซึ่งกำรจัดกำรรำยวิชำในหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดกำรวิชำกำรศึกษำทั่วไป ซึ่งต้องมี
องค์ควำมรู้ทั้ง 3 ศำสตร์ คือ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี โยหมวดวิชำ
กำรศึกษำทั่วไปควรมีลักษณะเป็นกำรบูรณำกำรผสมผสำนระหว่ำงเนื้อหำวิชำในศำสตร์ต่ำง ๆ ดังกล่ำว จำนวน 30
หน่วยกิต ดังนี้
1) กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร
จำนวน 15 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชำมนุษย์ศำสตร์
จำนวน 3 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
จำนวน 3 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 หน่วยกิต
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5) กลุ่มวิชำกีฬำและนันทนำกำร
จำนวน 3 หน่วยกิต
จำกทีป่ ระชุมได้ดำเนินกำรแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำคำอธิบำยรำยวิชำ ระหว่ำง
คณะกรรมกำรที่มำจำกโรงเรียนนำร่องทั้ง 3 รงเรียน และอำจำรย์มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ซึ่งได้ผลกำร
ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
ที่
1
2

3

4.

กลุ่มวิชำกำรศึกษำทั่วไป
มหำวิทยำลัย
กลุ่มภำษำและกำรสื่อสำร 1) ยังไม่สรุปผล
กลุ่มวิชำมนุษย์ศำสตร์
1)สุนทรียภำพเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
2) สุขภำพและกำรสร้ำงสุขภำพ
แบบองค์รวม 3 (2-2-5)
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
1) กฎหมำยในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
2) ประชำคมอำเซียนศึกษำ
3 ( 3-0-6)
3) เพศวิถีศึกษำ 3 (2-2-5)
4) จริยธรรมแห่งพลเมือง
3(3-0-6)
กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
1) กำรคิดและกำรตัดสินใจ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
2) คณิตศำสตร์เพื่อชีวิต

ที่

กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

1) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)

กลุ่มวิชำกำรศึกษำทั่วไป

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

โรงเรียน นำร่อง
1)ยังไม่สรุปผล
1) ศิลปะ
2) สุขศึกษำและพลศึกษำ

หมำยเหตุ
เทียบได้
ร้อยละ 10

1) ส31101 สังคมพื้นฐำน 1.5 นก.
2) ส30281 อำเซียนศึกษำ 0.5 นก.
3) 31101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 0.5 นก.
4) ส30231หน้ำที่พลเมือง0.5 นก.
1) คณิตศำสตร์พื้นฐำน 2
2) คณิตศำสตร์พื้นฐำน 5
3) คณิตศำสตร์พื้นฐำน 6
4) คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 11
5) คณิตศำสตร์พื้นฐำน 2
6) คณิตศำสตร์พื้นฐำน 4
7) คณิตศำสตร์พื้นฐำน 5
8) คณิตศำสตร์พื้นฐำน 6
1) ว33103 วิทยำศำสตร์ชวี ภำพ 1 นก.
2) ว30241 ชีววิทยำ 1 1.5 นก.
3) ว30245 ชีววิทยำ 5 1.5 นก.
4) ว30221 เคมี 1 1.5 นก.
5) ว30204 ฟิสิกส์ 4 1.5 นก.

สำมำรถ
เทียบโอน
ได้

3) โรงเรียน นำร่อง
1) ว33101
วิทยำศำสตร์กำยภำพ (ฟิสิกส์)
1) ว30201 ฟิสิกส์ 1
2) ว33102
วิทยำศำสตร์กำยภำพ (เคมี)

หมำยเหตุ
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ที่

5

กลุ่มวิชำกำรศึกษำทั่วไป

มหำวิทยำลัย

โรงเรียน นำร่อง
4) ว30242 ชีววิทยำ 2
5) ว30243 ชีววิทยำ 3
6) ว30244 ชีววิทยำ 4
7) ว30221 เคมี 1
8) 30223 เคมี 3
ยังไม่สรุปผล

หมำยเหตุ

กลุ่มวิชำกีฬำและ
ยังไม่สรุปผล
นันทนำกำร
14.2 กิจกรรมที่ 2 :
14.1 นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล ระยะที่ 1 การบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา นาร่อง 3 แห่ง
ดำเนินกำรระหว่ำง วันที่ 26-28 มกรำคม 2564 จำกกำรนิเทศติดตำมพบว่ำ สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เป็นโรงเรียนนำ
ร่องได้มีกำรยกร่ำงหลักสูตรทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนร่องคำ โรงเรียนกมลำไสย โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย
กำฬสินธุ์ มีกำรเริ่มใช้หลักสูตร ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โดยผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรตำมขั้นตอนและ
มีแผนกำรเรียนกำรสอน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนร่องคำ ส่วนอีก 2 โรงเรียนจะประกำศใช้หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยง ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
14.2 นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล ระยะที่ 2 การบริหารหลักสูตรของสถานศึกษานาร่อง 3 แห่ง
แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโคโรนำ(covid-19) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล จึงขอปรับรูปแบบ
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
ครั้งที่ 2 เป็นทำง Online ผ่ำนระบบ Zoom meeting ทั้งนี้เพื่อให้กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
สถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรดังกล่ำว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำหลักสูตรฯ จึงมีควำม
จำเป็นที่จะต้องแจ้งสถำนศึกษำที่รับกำรนิเทศ และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อเตรียมกำรนิเทศ ในระหว่ำงวันที่
8-10 มิถุนำยน 2564 ซึ่งมีผลกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม แยกเป็นรำยโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนร่องคา อำเภอร่องคำ จังหวัดกำฬสินธุ์ สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กำฬสินธุ์ กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ มีกำร
ดำเนินกำร จำแนกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1) รำยวิชำเฉพำะสำขำ ที่จะนำไปเทียบโอน ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน 4 รำยวิชำ ได้แก่
1.1) ว30281 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรปฏิบัติงำน
1.2) ว30282 กำรเขียนโปรแกรม
1.3) ว30283 กำรสร้ำงเว็ปไซต์
1.4) ว30284 กำรเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทลเลอร์
รวมจำนวน หน่วยกิตที่เทียบโอน จำนวน 12 หน่วยกิต
กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 2 ได้แก่ ว30282 กำรเขียนโปรแกรม ซึ่งมี
กำรจัดทำคำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยมีจำนวนนักเรียนที่เรียนตำม
หลักสูตรที่พัฒนำ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง 4/1 โปรแกรม SMT จำนวนนักเรียน 40 คน
สรุปสถิติกำรประเมิน นักเรียนได้ระดับผลกำรเรียนรู้ ในระดับ 4 จำนวน 40 คน
กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่ 1 ได้แก่ ว30281 เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีกำรจัดทำคำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
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กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2564 ภำคเรียนที่ 2 ได้แก่ ว3028 กำรเขียนโปรแกรม ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และ ว30283 กำรสร้ำงเว็ปไซต์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ซึ่งมีกำรจัดทำ
คำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
2) กลุ่มวิชำ GE ( General Education) ที่โรงเรียนร่องคำได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิด
ควำมต่อเนื่องเชื่อมโยง รวมทั้งสิ้น 8 รหัสวิชำ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีรำยละเดียดดังนี้
2.1) GE : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ จำนวน 3 รหัสวิชำ
2.1.1) รหัสวิชำ GE-010-001 รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ 1
2.1.2) รหัสวิชำ GE-010-002 รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ 2
2.1.3) รหัสวิชำ GE-010-003 รำยวิชำ ภำษำอังกฤษ 3
โดยปรับจำก รำยวิชำภำษำอังกฤษ เพิ่มเติม ( ฟัง- พูด)
รำยวิชำภำษำอังกฤษ เพิ่มเติม ( อ่ำน- เขียน)
2.2) GE : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 2 รหัสวิชำ
2.2.1) รหัสวิชำ GE-040-003 รำยวิชำ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
2.2.2) รหัสวิชำ GE-040-007 รำยวิชำ วิทยำศำสตร์ และ เทคโนโลยีสร้ำงสุข
2.3) GE : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ จำนวน 1 รหัสวิชำ
2.3.1) รหัสวิชำ GE-040-001 รำยวิชำ กำรคิดและกำรตัดสินใจ
2.4) GE : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศำสนำและวัฒนธรรม จำนวน 1 รหัสวิชำ
2.4.1) รหัสวิชำ GE-030-002 รำยวิชำ กฎหมำยในชีวิตประจำวัน
2.5) GE : กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ จำนวน 1 รหัสวิชำ
2.5.1) รหัสวิชำ GE-050-001 รำยวิชำ กีฬำและนันทนำกำรเพื่อสุขภำพ
แนวทำงกำรดำเนินงำนปรับหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ของกลุ่มรำยวิชำ General
Education มีแนวทำงดังนี้
1. ปรับ กับรำยวิชำ ที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว ไม่ได้สร้ำงขึ้นมำใหม่
2. ปรับ คำอธิบำยรำยวิชำ / ตัวชี้วัด /ผลกำรเรียนรู้ ให้เชื่อมโยงกับรำยวิชำในหลักสูตร
ของมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
3. รวบรวม ส่งต่อ ข้อมูลกำรปรับหลักสูตร ให้กับอำจำรย์ผู้ประสำนแต่ละสำขำวิชำ
3) หลักสูตรของมัธยมศึกษำตอนต้น กำหนดในรำยวิชำเลือกเสรี
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
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ว๒๐๒๘๕
กำรเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกล
ว๒๐๒๘๖
โครงงำนสมองกลฝังตัว
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม

๒ ชั่วโมง/สัปดำห์
๒ ชัว่ โมง/สัปดำห์

๑.๐
๑.๐

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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1. รำยวิชำเฉพำะสำขำ ควรเพิ่มเติมเกณฑ์กำรประเมินผล เพื่อให้มีกำรประเมินผลที่ชัดเจน
2. ให้นักเรียนชั้นที่เข้ำร่วมโครงกำร เข้ำเรียน ในระบบ E-Learning ตำมระบบของมหำวิทยำลัย
กำฬสินธุ์ สร้ำงขึ้น ที่ ศูนย์พัฒนำและประเมินทักษะดิจิทัล มำตรฐำนสำกล ICDL ซึ่งนักเรียนสำมำรถเข้ำไป
เรียนรู้ และสอบก่อนเรียนหลังเรียน เมื่อเป็นไปตำมเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร เพื่อนำมำประกอบในกำรเทียบ
โอนเมื่อต้องกำรศึกษำต่อ ณ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ โดยทำงโรงเรียนจะต้องนำส่งรำยชื่อนักเรียนมำยัง
มหำวิทยำลัยเพื่อขอรับ password ในกำรเข้ำระบบ
3. สำขำวิชำที่นักเรียนสำมำรถเทียบโอน จำนวน 5 สำขำ ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์
2. โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลำไสย จังหวัดกำฬสินธุ์ สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ กำฬสินธุ์
กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
มีกำรดำเนินกำร จำแนกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1)รำยวิชำเฉพำะสำขำ ที่จะนำไปเทียบโอน ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
จำนวน 3 รำยวิชำ ได้แก่
1.1) ว31104 วิทยำกำรคำนวณ
1.2) ว30290 โครงงำน IOT
1.3)ว30291 กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ PHP
รวมจำนวน หน่วยกิตที่เทียบโอน จำนวน 9 หน่วยกิต
กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 2 ได้แก่ ว31104 วิทยำกำร
คำนวณ และ ว30290 โครงงำน IOT ซึ่งมีกำรจัดทำคำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ มีแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ โดยมีจำนวนนักเรียนที่เรียนตำมหลักสูตรที่พัฒนำ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง จำนวน
10 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 400 คน
กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 2 ได้แก่ ว31104 วิทยำกำร
คำนวณ และ ว30290 โครงงำน IOT ซึ่งมีกำรจัดทำคำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ มีแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ โดยมีจำนวนนักเรียนที่เรียนตำมหลักสูตรที่พัฒนำ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง จำนวน
10 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 400 คน
1) กลุ่มวิชำ GE ( General Education) ที่โรงเรียนร่องคำได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิด
ควำมต่อเนื่องเชื่อมโยง รวมทั้งสิ้น 16 รหัสวิชำ
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยวิทยาลัย อำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์ สังกัด สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ กำฬสินธุ์
กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
มีกำรดำเนินกำร จำแนกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1) รำยวิชำเฉพำะสำขำ ที่จะนำไปเทียบโอน ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
จำนวน 5 รำยวิชำ ได้แก่
1.2) ว31281 โปรแกรมประยุกต์
1.3) ว32281 กำรเขียนโปรแกรมภำษำซี
1.4) ว33281 ระบบสมองกลฝังตัว
1.5) ว33281 อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง
1.6) ว33284 สตำร์ทอัพ
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รวมจำนวน หน่วยกิตที่เทียบโอน จำนวน 15 หน่วยกิต
กำรจัดกำรเรียนสอน ปีกำรศึกษำ 2563 ภำคเรียนที่ 2 ได้แก่ ว31104 วิทยำกำร
คำนวณ และ ว30290 โครงงำน IOT ซึ่งมีกำรจัดทำคำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ มีแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ โดยมีจำนวนนักเรียนที่เรียนตำมหลักสูตรที่พัฒนำ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง Gifted
จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 27 คน
2) กลุ่มวิชำ GE ( General Education) ที่โรงเรียนกำลังดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตร
นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล ระยะที่ 3 กำรพัฒนำหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำร ประจำปีงบประมำณ 2564 จำนวน 10 แห่ง ( ขยำยกลุ่มเป้ำหลำย)
14.3 กิจกรรมที่ 3 : สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ดำเนินกำรเมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุม วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
กำฬสินธุ์ มีผลกำรดำเนินกำร ดังนี้
14.3.1 สถำนศึกษำ สถำบันกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร รับรู้และควำมเข้ำใจกำรพัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
14.3.2. สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรและสถำบันอำชีวศึกษำและมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ได้จับคู่
พัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง
14.3.3. สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรและสถำบันอำชีวศึกษำและมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ร่วมกัน
วิเครำะห์รำยวิชำและกำหนดรำยวิชำที่จะส่งเสริมให้เกิดควำมต่อเนื่อง เชื่อมโยงองค์ควำมรู้ ทักษะในกำรศึกษำ
ต่อในระดับที่สูงขึ้น และสำมำรถให้เทียบโอนผลกำรเรียนหรือเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ ตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ 5 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
14.3.4. สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรและสถำบันอำชีวศึกษำและมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ได้แนว
ปฏิบัติ ระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำ กับสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์กับสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
และ สถำบันอำชีวศึกษำมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
14.4 กิจกรรมที่ 4 : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรในปีงบประมำณ 2564
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) ของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทุกโรงเรียน และผู้เชี่ยวชำญ
หลักสูตระดับอำชีวศึกษำ และหลักสูตรระดับอุดมศึกษำที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำและใช้
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ โดยใช้รูปแบบ Online ผ่ำน
ระบบ Zoom meeting
14.5 กิจกรรมที่ 5 : จัดพิธี ลงนำมควำมร่วมมืองำนวิชำกำร (MOU)
จัดพิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื้อโคโรนำ(COVID-19) ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรำยใหม่และผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น กอปรกับ คำสั่ง
จังหวัดกำฬสินธุ์ ที่ 7663/2564 (ฉบับที่ 31) เรื่อง มำตรกำรป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2564 มีมำตรกำรห้ ำมกำรจัดกิจกรรมซึ่งมีกำรรวมกลุ่มของบุคคลที่มี
จ ำนวนรวมกั น มำกกว่ ำ ยี่ สิ บ คน แต่ เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น โครงกำรดำเนิ นไปด้ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย ส ำนัก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จึงมีควำมจำเป็นต้องจัดพิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) แบ่ง
ตำมพื้นที่ และสถำบันคู่พัฒนำ ซึ่งกำหนดต่ำงวันเวลำ สถำนที่โดยกำหนดพิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำง
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วิชำกำร (MOU) สำหรับสถำนศึกษำ จำนวน 5 แห่ง ที่เข้ำร่วมโครงกำรส่ งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำร
จัดทำรู ป แบบและแนวทำงกำรพัฒ นำหลั กสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และเป็นสถำนศึกษำคู่พัฒนำหลักสูตรกับ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์
จังหวัดกำฬสินธุ์มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ใน
สถำนศึกษำนำร่อง ได้แก่ โรงเรียนกมลำไสย , โรงเรียนร่องคำ , โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ซึ่งทั้ง 3
โรงเรียนได้ร่วมกับ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์และ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ โดยพัฒนำหลักสูตรตำมกลุ่ม
อำชีพตำมนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำง ๆ ปัญญำประดิษฐ์และ
เทคโนโลยี สมองกลฝั งตัว เพื่อให้ เกิ ดควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้ งแต่ก ำรศึ กษำขั้ นพื้นฐำนกั บอำชี ว ศึกษำและ
อุดมศึกษำ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบอัตโนมัติ ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ ซึ่งเริ่มใช้
หลักสูตรในสถำนศึกษำนำร่อง ของ โรงเรียนร่องคำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนกมลำไสย และ
โรงเรี ยนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กำฬสินธุ์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่เข้ำร่ว ม
โครงกำร จำนวน 551 คน
นอกจำกนี้ยังมีสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรใหม่ ในปีงบประมำณ 2564 จำนวน 10 โรงเรียน
ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์กำรจำแนกในกำรจัดหลักสูตรเชื่อมโยงดังนี้
1. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำ รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น
และ สะสมหน่วยกิต เพื่อให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและตลำดแรงงำนในกำรเตรียม
ควำมพร้อมของนักเรียน นักศึกษำก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ในทุกสำขำวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกำรพัฒนำ
เกี่ยวกับระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่ำวจึงมีควำม
จำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนำกระบวนกำรคิด และทักษะที่จำเป็น มีควำมยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับควำมสำมำรถและควำมถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภำพบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อให้
ผู้เรียนสำมำถนำควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ สำมำรถอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข จึงต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำศักยภำพให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นเพื่อรับรอง
กำรขยำยงำนในด้ำนอื่นต่อไป และขณะเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพต่อสำยสำมัญ
ของจังหวัดกำฬสินธุ์ให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด 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
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
2. หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอุดมศึกษำ รูปแบบสะสมหน่วยกิต ซึ่งมีสถำนศึกษำที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร ได้แก่ โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร สังกัด สพม.กส.
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สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมในปีงบประมำณ 2564 จำนวน 10 โรงเรียน ได้ดำเนินกำรพัฒนำ
หลักสูตร ตำมรำยละเอียด ดังนี้
ที่

โรงเรียน

สถำนบันคู่พัฒนำ

1. กำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์

2. ฟ้ำแดดสูงยำงวิทยำคำร

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์

3. ปอแดงวิทยำ

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์

4. บ้ำนหนองแวงฮี

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์

5. บ้ำนสำวิทยำสรรพ์

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์

6. อนุบำลชุลีพร

วิทยำลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล

7. ดงสมบูรณ์ประชำรัฐ

วิทยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี

8. กุดจิกวิทยำคำร

วิทยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี

9. ชุมชนสะอำดผดุงศิลป์

วิทยำลัยกำรอำชีพหนองกุงศรี

10 ยำงตลำดวิทยำคำร

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์

หลักสูตร

ระดับชั้น

1.สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป
2.สำขำวิชำช่ำงยนต์
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร

ม.ปลำย

๑.สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ
๒.สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย
๓.สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร
๑.สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ
๒.สำขำวิชำช่ำงอิเลคทรอนิกส์
๑.สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ
๒.สำขำวิชำช่ำงยนต์
๑.ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
๒.ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ม.ต้น

๑. สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำกำลัง
๒. สำขำวิชำช่ำงยนต์
สำขำวิชำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์

ม.ต้น

1 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัติ
๒ หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์

ม.ปลำย

ม.ต้น

ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น

ม.ต้น
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15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
จานวน
ผลการ
ร้อยละ
เป้าหมาย ดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จำนวนหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ 2 หลักสูตร
สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมยุค
ไทยแลนด์ 4.0 และมีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับผู้เรียน ในปี
กำรศึกษำ 2564
2. สัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพต่อสำยสำมัญ ใน
38 ต่อ 62
จังหวัดกำฬสินธุ์
เชิงคุณภาพ
จังหวัดกำฬสินธุ์ มีหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ 2 หลักสูตร
สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมยุค
ไทยแลนด์ 4.0 และมีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับผู้เรียน

2 หลักสูตร

12 หลักสูตร

38 ต่อ 62

32 ต่อ 68

2 หลักสูตร

12 หลักสูตร

100

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ

ประชุมคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด

นิเทศ ติดตำม โรงเรียนนำร่องพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ

ประชุมคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด

ประชุมสร้ำงกำรรับรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจกำร
พัฒนำหลักสูตร

ประชุมคณะกรรมกำรในระดับจังหวัด
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
61,600
30,508
14,000
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
9,652

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
9,180

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
28,768

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหำ อุปสรรค
18.1.1 ข้อจำกัดเรื่องครูผู้สอนระดับอำชีวศึกษำ ตำมหลักสูตรที่สถำนศึกษำต้องกำรพัฒนำหลักสูตร
มีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
18.1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำกำรศึกษำทั่วไปของมหำวิทยำลัยที่โรงเรียนนำร่องจะนำไปพัฒนำ
หลักสูตรให้เกิดควำมต่อเนื่องเชื่อมโยง ครูผู้สอนยังขำดควำมมั่นใจในกำรจัดทำโครงสร้ำงรำยวิชำ หลังจำกที่มีกำร
ปรับคำอธิบำยรำยวิชำ
18.2 แนวทำงแก้ไข
18.2.1 กระบวนกำรส่งเสริมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตร ควรคัดเลือกจำกสถำนศึกษำ
ที่มีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรสำขำที่สอดคล้องกับ 5 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำร
พัฒนำและใช้หลักสูตร ซึ่งจะส่งผลให้ลดข้อจำกัดเรื่องครูผู้สอนจำกอำชีวศึกษำ
18.2.2 ควรปรั บ ปรุ ง นิ ย ำมศั พท์ เฉพำะ คำว่ำ หลั ก สู ต รต่ อเนื่อ งเชื่อ มโยงกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำนกั บ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เนื่องจำกให้มีกำรเทียบโอนได้ในกำรเชื่อมหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น กับ
ระดับ ปวช. ส่งผลให้นักเรียนต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนซึ่งกำรศึกษำในระดับนี้เป็นศึกษำที่ไม่
ต้องมีกำรใช้จ่ำย( เรียนฟรี 15 ปี ) นักเรียนต้องใช้ระยะเวลำเรียน 6 ภำคเรียน 3 ปีกำรศึกษำเท่ำเดิม จึงควร
กำหนดให้มีกำรจัดกำรเรียนที่มีเนื้อสำระที่ต่อเนื่องกันเพื่อให้เ กิดควำมรู้ที่ต่อยอดและเกิดควำมชำนำญในรำยวิชำ
นั้นๆเพิ่มมำกขึ้นและเกิดรงจูงใจในกำรตัดสินใจในกำรศึกษำต่อด้ำนอำชีวศึกษำมำกขึ้น มีควำมรู้ด้ำนอำชีพเมื่อจบ
กำรศึกษำภำคบังคับ แต่เมื่อต้องให้สำมำรถเทียบโอนจึงเกิดข้อจำกัดในกำรพัฒนำหลักสูตร
ซึ่งหำกเป็ น คำนิ ย ำม ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรพัฒ นำหลั กสูตร เหมำะกับระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ที่จะศึกษำต่อในระดับ ปวส. และระดับปริญญำตรี เนื่องจำกกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำมีควำมยืดหยุ่นด้ำน
ระยะเวลำในกำรศึกษำ จึงเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเมื่อจบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงประเด็นกำรลดเวลำเรียน
18.2.3. เพิ่มงบประมำณในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเพื่อให้มีกำรประชุมจัดทำโครงสร้ำงรำยวิชำ
ระหว่ำงครูผู้ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในกำรจัดกำรเรียนสอนอัน
จะส่งผลให้กำรพัฒนำและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
19.1 นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำหลักสูตร ของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
19.2 ประสำนควำมมือจำกสถำบันอำชีวศึกษำและมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์เพื่อกำรพัฒนำหลักสูตรของ
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร และกำรใช้หลักสูตรซึ่งต้องอำศัยครูผุ้สอน บุคลำกรของอำชีวศึกษำ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
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19.3 ประเมินหลักสูตรต่อเนื่องฯ ของโรงเรียนนำร่อง
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
20.1 ผู้ปกครองลดค่ำใช้จ่ำยเนื่องจำกนักเรียนที่จบตำมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงในระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนในกำรศึกษำต่อในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้นเมื่อสถำนศึกษำได้บันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ และมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
20.2 นักเรียนลดเวลำเรียน ส่งผลให้เข้ำสู่กำรทำงำนสร้ำงรำยได้เร็วขึ้น และเกิดควำมชำนำญงำนเร็วขึ้น
20.3 นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน (รำยได้ระหว่ำงฝึกประสบกำรณ์ )
20.4 นักเรียนที่จบในสำขำที่มหำวิทยำลัยบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ MOU กับสถำนประกอบ รับรอง
กำรมีงำนทำ
21. ผู้รายงาน..........นำงศุภคั ดอนกระสินธุ์.................ตาแหน่ง........ศึกษำนิเทศก์.................................................
โทรศัพท์....0819545429......โทรสาร.....................E–mail : ....supukdon5429@gmail.com..........
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564
--------------------------------------
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แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z)
(1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (ระบุ 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต คน
ไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (1) แผนย่อยฯ 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (2) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป ด้ำนกำรศึกษำ
ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ประเด็นที่ 3 กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย
1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคน
เก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต
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4.6 แผนความมั่นคง กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรดำรงชีวิต มีส่วนร่วม และมี
ควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูร้ ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
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 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถ้ามี)
(โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : กำรพัฒนำทุนมนุษย์ ลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงสังคมที่มีควำมมั่นคงและสงบสุข
เป้าประสงค์: ๑) ประชำกรของจังหวัดได้รับกำรพัฒนำทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย
๒) ประชำกรของจังหวัดเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
๓) ประชำชนมีควำมปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน
7. หลักการและเหตุผล
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ได้ ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ใ นกำรพั ฒ นำ ศั ก ยภำพบุ ค ลำกร คื อ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่ 1 พัฒนำระบบสมรรถนะข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
,กลยุ ทธ์พัฒนำข้ำรำชกำรที่ 1.5 พัฒนำบุคลกำรทุกระดับให้ มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรรถนะที่จำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพและบูรณำกำร
กำรให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในสังกัดถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่ำงยิ่งในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งกำรพัฒนำ และเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้เมื่อบุคลำกร
ในหน่วยงำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะในกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ จะส่งผลให้หน่วยงำนเป็นหน่วยงำนที่มี
คุณภำพเช่น กัน สำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตำมคำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่
19/2560 ลงวัน ที่ 3 เมษำยน 2560 มีอำนำจและบทบำทหน้ำที่ในกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่
รับผิดชอบโดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและกำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรของทุกภำคส่วน
เพื่อให้บุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ
สำมำรถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่ำงถูกต้อง ตำมควำมรู้และทักษะของแต่ละกระบวนงำน จึงได้กำหนดดำเนิน
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น
๘. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อพัฒนำบุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทและ
ภำรกิจของหน่วยงำนและกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
8.2 เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ กำรปฏิบัติงำนในยุคไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐำนตำมแนวหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
8.3 เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี ควำมปรองดอง และควำมผูกพันในองค์กร
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9. เป้าหมาย
9.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
บุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จำนวน 63 คน
9.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
9.2.1 บุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทและ
ภำรกิจของหน่วยงำนและกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
9.2.2 บุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ กำรปฏิบัติงำนในยุคไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐำนตำมแนวหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
9.2.3 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม บุคลำกรมีควำมสำมัคคี
และมีควำมผูกพันในองค์กร
9.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
9.3.1 เชิงปริมาณ
(1) ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และภำรกิจของหน่วยงำน
(2) ร้อยละของบุคลำกรที่มีควำมรู้ ทักษะ ในกำรปฏิบัติงำนในยุคไทยแลนด์ 4.0
9.3.2 เชิงคุณภาพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำใจถึงบทบำท
หน้ำที่ ภำรกิจของหน่วยงำน และสำมำรถปฏิบัติงำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงมืออำชีพ
9.4 ผลที่คาดว่าจะเกิด
9.4.1 บุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทและ
ภำรกิจของหน่วยงำนและกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
9.4.2 บุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ กำรปฏิบัติงำนในยุคไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐำนตำมแนวหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
9.4.3 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม บุคลำกรมีควำมสำมัคคีและ
มีควำมผูกพันในองค์กร
9.5 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง ในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จำนวน 63 คน
10. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมกรำคม 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยำยน 2564
11. สถานที่ดาเนินการ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
12. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ .............
.....................................................................................................................................................................................
13. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 12)
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ............
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14. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
๑5. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
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16. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
45,400
45,400

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
45,400

แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
17. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
17.1 ปัญหำ อุปสรรค
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .................
17.2 แนวทำงแก้ไข
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
18. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..........................
.....................................................................................................................................................................................
19. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
20. ผู้รายงาน.......นำงสำวจิรำรัตน์ รัตนบุรัมย์..............ตาแหน่ง........นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร.....................
โทรศัพท์.....0857607058......โทรสาร................................E–mail : ...........................................................
21. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....30.......... เดือน .....กันยำยน...............พ.ศ. .....2564....................................
--------------------------------------
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แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63
 ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64
 ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน กำรพัฒนำกำรเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้ำน........................................)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุ ด้ำนกำรศึกษำ)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย)
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ ด้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูร้ ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.....................................................................................)
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่อง (1) คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติ
ภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด กำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมอำนำจหน้ ำที่ นโยบำยและยุ ทธศำสตร์ของส่ ว นรำชกำรต่ำง ๆ ที่มอบหมำย โดยอำนำจหน้ำที่ข้อหนึ่งที่
มอบหมำยให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดและ
แผนปฏิบัติกำร และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีของจังหวัด (2) พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 1) มำตรำ 9 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
ของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ ดังนี้ (1) ก่อนจะดำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2) กำรกำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมข้อ (1) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลำและงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรดำเนินกำรของแต่ล ะขั้นตอน เป้ำหมำย ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ และ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) มำตรำ 16 ให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น ๆโดยจัดทำเป็น
แผนห้ ำปี ซึ่งสอดคล้ อ งยุ ทธศำสตร์ ช ำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิ รูปประเทศ แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชำติ นโยบำยรัฐบำลและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯตาม
มาตรา 16 เดิม ในพระราชกฤษฎีกานี้ฉบับนี้ให้จัดทาเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมำตำ 33 ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำ
ภำรกิจใดมีควำมจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรต่อไปหรือไม่ โดย
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คำนึงถึงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำย
รัฐบำลและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และ(3) กฎหมำยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 5 มำตรำ 54 หน้ำที่ด้ำน
กำรศึกษำ รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำค
บังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับ
กำรศึกษำ ตำมวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจวินัยอำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย รัฐต้องดำเนินกำรให้
ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี
กำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและ โดยรัฐมีหน้ำที่
เนินกำร กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลทั้งนี้ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำรดำเนินกำร
และตรวจสอบกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
ดังนั้ น จำกข้อ กฎหมำยและข้ อกำหนดที่เกี่ย วข้องดั งกล่ ำวข้ำงต้น ส ำนัก งำนศึก ษำธิกำรจังหวั ด
กำฬสินธุ์ ในฐำนะตัวแทนกระทรวงศึกษำธิกำรในส่วนภูมิภำค จึงต้องมีกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดระยะ
สำมปี เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรให้ตอบสนองตำมข้อกฎหมำยและ
ข้อกำหนดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำในระดับจังหวัด และเพื่อให้กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด
กำฬสินธุ์เป็นแผนที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ร่วมเสนอ
แนวทำงกำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดและมีกำรขับเคลื่อนแผนระดับต่ำง ๆลงสู่กำรปฏิบัติตำมภำรกิจ
อย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นแผนที่มีประสิทธิภำพ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
เพื่อให้แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ (พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 เป็น
แผนที่มีคุณภำพ มีทิศทำงที่สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำลและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1). สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำ
ของจังหวัด จำนวน 1 แนวทำง
2) ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ (พ.ศ.2563-2565)
ฉบับทบทวน 2565 (ระดับ 5)
3) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์(พ.ศ.2563-2565)
ฉบับทบทวน 2565 เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำกำลังคนของชำติในพื้นที่จังหวัด
จำนวน 1 ฉบับ
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7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1) หน่วยงำนและสถำนศึกษำในจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
8. กลุม่ เป้าหมายโครงการ
8.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์ จำนวน 18 หน่วยงำน
8.2 หัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำแผน รวมทั้งสิ้น 80 คน
9. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลำคม 2563 ถึง กันยำยน 2564
10. สถานที่ดาเนินการ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำสำรสนเทศประกอบกำรตัดสินใจในกำรวำงแผน
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ(พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565
เวลำ 2 วัน
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
N/A
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
N/A
13.2 เชิงคุณภำพ
N/A
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
38,900
15,299
15,299
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
23,601

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
N/A
16.2 แนวทำงแก้ไข
N/A
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
N/A
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
N/A
๑9. ผู้รายงาน.......นำงสุมำลี ลำเพย.........ตาแหน่ง........นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร..........................
โทรศัพท์...083-9398356....โทรสาร....043-861728.....E–mail : …sumalee6358@gmail.com......
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....30.... เดือน .....กันยำยน.......พ.ศ. ....2564.........
--------------------------------------
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แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ ตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63
 ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64
 ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้)
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มี
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำนกำรศึกษำ)
ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย)
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคน
เก่งทีม่ ีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต..
2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบ
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรดำรงชีวิต มีส่วนร่วม
และมีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
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4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
กำรตรวจรำชกำรเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญของรัฐในกำรตรวจสอบควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยแห่งรัฐ เป็นกำรสนับสนุนให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรพัฒนำประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยเฉพำะกำรตรวจ ติ ด ตำม ผลกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ด้ ำ นนโยบำยและแผนงำนที่ ส ำคั ญ
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พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มำตรำ 20 กำหนดให้มีกำรตรวจรำชกำร ติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจ
รำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 8 กำหนดให้กำรตรวจรำชกำร
กำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำระดับกระทรวง เป็นกำรตรวจรำชกำร ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำม
และประเมินผลระดับนโยบำย เพื่อนิเทศ ให้คำปรึกษำ และแนะนำ เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ในขอบเขต อำนำจหน้ำที่ของกระทรวงศึกษำธิกำร ในฐำนะผู้สอดส่องดูแล
แทนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นหน่วยสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำรและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ กำหนด
แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ของหน่วยงำนกำรศึกษำในระดับจังหวัด ศึกษำ
วิเครำะห์ วิจัย นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำระดับจังหวัด รวมทั้ง
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำกำรศึกษำระดับจังหวัด
ดังนั้น เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่จังหวัด
กำฬสินธุ์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จึงได้จัดทำ
โครงกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดทำแผนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
6.2 เพื่อนิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
เตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์
6.3 เพื่อจัดทำข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1) ส ำนั กงำนศึ กษำธิกำรจั งหวั ดกำฬสิ น ธุ์มีแผนสนับสนุน กำรตรวจรำชกำร ของผู้ ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรที่มีควำมสอดคล้องที่มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวน 1 เล่ม
2) ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสิ นธุ์มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุ ท ธศำสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และเตรี ย มควำมพร้ อ มก่ อ นรั บ กำรตรวจรำชกำร ของหน่ ว ยงำนทำง
กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ จำนวน 2 ครั้ง/ปี
3) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรที่สมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รับทรำบผลกำรนำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนำผลกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ พัฒนำกำรดำเนินงำน
ในปีต่อไป
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8. กลุม่ เป้าหมายโครงการ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์ กลุ่มเป้ำหมำยรับตรวจ
9. ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวำคม 2563 ถึง กันยำยน 2564
10. สถานที่ดาเนินการ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เป็นหน่วยรับตรวจ จำนวน 7 หน่วยงำน ได้แก่
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1
2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2
3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3
4) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์
5) สำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์
6) คณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์
7) คณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 เตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมเข้ำใจ
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมก่อนรับกำรตรวจรำชกำร
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
กิจกรรมที่ 5 สรุปและสะท้อนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร (AAR)
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมเข้ำใจ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำม
เข้ำใจ ให้กับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่เป็นหน่วยรับตรวจ เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนและสถำนศึกษำที่เป็นหน่วยรับตรวจ ระหว่ำงวันที่
9-19 มีนำคม 2564 เพื่อสรุปเป็นภำพรวมของจังหวัดกำฬสินธุ์
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมก่อนรับกำรตรวจรำชกำร
นิเทศ ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมให้กับสถำนศึกษำที่เป็นหน่วยรับตรวจ เมื่อ
วันที่ 23 มีนำคม 2564
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยพัฒนะ
พัฒ นทวีดล) เขตตรวจรำชกำรที่ 12 ระหว่ำงวันที่ 23-24 มีนำคม 2564 ณ ห้ องฟ้ำแดดสงยำง ชั้น 2
ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
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2. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยพัฒนะ
พั ฒ นทวี ด ล) เขตตรวจรำชกำรที่ 12 ลงพื้ น ที่ ต รวจรำชกำร และติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีพิเศษ ระหว่ำงวันที่ 24 – 25 มิถุนำยน 2564
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
1) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และเตรียมควำมพร้อมก่อนรับกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1)
2) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ที่สมบูรณ์
13.2 เชิงคุณภำพ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รับทรำบผลกำรนำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร เพือ่ นำผลกำรดำเนินงำนไปพัฒนำงำนในปีต่อไป
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
80,000
44,568
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
19,048

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
40,619

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
20,333

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
1) ไม่สำมำรถระบุจำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมตรวจรำชกำรได้อย่ำงชัดเจน เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับ
หลำยหน่วยงำนทำให้กำรประมำณกำรด้ำนงบประมำณมีควำมคลำดเคลื่อน
2) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร
16.2 แนวทำงแก้ไข
1) สอบถำมข้อมูลจำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมตรวจรำชกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อควำมชัดเจน
2) ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
เตรียมควำมพร้อมเพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รับทรำบผลกำรนำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งนำผลกำรดำเนินงำนไปกำหนดนโยบำยด้ำนศึกษำต่อไป
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวจุฑำรัตน์ สุพลแสง ตาแหน่ง ศึกษำนิเทศก์
โทรศัพท์...092-4491451.....โทรสาร...043-861728...E–mail : ........kruratn@gmail.com.........
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....30..... เดือน ...กันยำยน.....พ.ศ. ....2564.........
--------------------------------------
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แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยผ่านกลไก กศจ.
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน......ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (Z)...)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน......กำรพัฒนำกำรเรียนรู้...)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน.........ด้ำนกำรศึกษำ...........)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์......กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์....)
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย
ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต..
2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์......)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

~ 48 ~
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ยุทธศำสตร์ชำติให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของประชำกรไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
คนเก่ง และมีคุณภำพ ซึ่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒ นำทั้งสอดคล้องกับศักยภำพ
ควำมสนใจ ควำมถนัด และกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย อำทิ ตรรกะและคณิตศำสตร์ ด้ำน
ทัศนะ และมิติ ดนตรี กีฬำและกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย กำรจัดกำรตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีควำมสำมำรถอัน
โดดเด่น ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ซึ่งจำเป็นต้องมีกำรพัฒนำระบบและปัจจัยส่งเสริมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้ อมกัน ทั้งในส่ ว นของระบบกำรเรี ย นกำรสอน และกำรพัฒ นำทักษะฝีมือรวมทั้งกำรให้ ควำมส ำคัญกับกำร
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับเป็นเจ้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้ำวทัน
โลก ซึ่งกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของคนให้มีทักษะควำมรู้ ทักษะอำชีพ
บนฐำนพหุปัญญำ มีสมรรถนะที่มีคุณภำพสูง รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
กำรเสริมสร้ำงและยกระดับกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ
และกำรเรี ย นรู้ ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒ นำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
มีกำรออกแบบระบบกำรเรีย นรู้ ใหม่ กำรเปลี่ ยนบทบำทครู กำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพระบบบริห ำรจัดกำรศึกษำ
และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถกำกับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเอง
ได้อย่ำงต่อเนื่อง กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งมั่นดำเนินกำรตำมภำรกิจตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยคำดหวัง
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ว่ำ ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงประกำศนโยบำยและจุดเน้นประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
เพื่อให้ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยึดเป็นกรอบกำรดำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพในทุกมิติ ซึ่งกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะ ควำมรู้
และควำมชำนำญในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นจุดเน้นสำคัญประเด็น
หนึ่งในหัวข้อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด กำฬสิ น ธุ์ ต ระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนแม่ บ ท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี รวมทั้งนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้จัดทำโครงกำรขับเคลื่อน
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อก ำหนดกรอบและพัฒ นำตัว ชี้ วัด ร่ว มของส่ ว นรำชกำรหรือหน่ว ยงำนและสถำนศึก ษำสั งกั ด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์
6.2 เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6.3 เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกรอบตัวชี้วัดร่วมของส่ว นรำชกำรหรือหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์
2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำพัฒนำศักยภำพและเทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
จำนวน 60 คน
3) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและเทคนิค/
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์
9. ระยะเวลาดาเนินการ ……………เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564……….
10. สถานที่ดาเนินการ
สถำนศึกษำในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดทำกรอบตัวชี้วัดร่วม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนำเทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตำมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำร
ศึกษำปฐมวัย เพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมที่ 6 ศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร
รอบด้ำน และทักษะศตวรรษที่ ๒๑
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดทากรอบตัวชี้วัดร่วม
กิจกรรมประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group) กรอบตัวชี้วัดร่วม เกณฑ์กำรประเมิน คู่มือกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนำยน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์รำชกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ สรุปผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ปรับเกณฑ์กำรประเมิน ตำมผู้ทรงคุณวุฒิ แนะนำส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแก้ไขตำมผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ
อีกครั้ง
2. จัดทำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ ส่งส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำน แล้วปรับแก้
3. นำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ เสนอเพื่อพิจำรณำ ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร์จังหวัดกำฬสินธุ์
4. ปรับคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์
จังหวัดกำฬสินธุ์
5. นำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์ เสนอเพื่อพิจำรณำ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ (กศจ.)
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ โดย กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ดำเนินกำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (ด้วยโปรแกรม
ZOOM) ระหว่ำงวันที่ 14 – 15 สิงหำคม 2564 เพื่อดำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ในกิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำเทคนิค วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
๑. ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหำรและครูที่ได้รับคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
จำนวน ๑๒ คน
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๒. นำยรุ้ง ทำสะโก ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนปอแดงวิทยำ นำเสนอผลงำนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
๓. ดร.สมหวัง พันธะลี ดร.สุพจน์ ดวงเนตร ศน.รำตรี โหะมำศ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ครูปฐมวัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. นำงมุดจรินทร์ อุ่นบุญมำ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้ำนดอนสนวน นำเสนอผลงำนวิธีปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ
(Best Practices) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
๕. ดร.สมหวัง พันธะลี ดร.สุพจน์ ดวงเนตร ศน.รำตรี โหะมำศ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ครูปฐมวัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 6 ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
รอบด้าน และทักษะศตวรรษที่ ๒๑
๑. ศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ที่โรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๓๐ กันยำยน 2564
๒. ศึกษำดูงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรวำงแผนงำน กำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย ทีส่ ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๓๐ กันยำยน 2564
๓. สรุปแนวทำงเพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรรอบด้ำน และทักษะศตวรรษที่ ๒๑
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกรอบตัวชี้วัดร่วมของส่ว นรำชกำรหรือหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์
2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำพัฒนำศักยภำพและเทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้
จำนวน 80 คน
3) ผู้บริหำร ครูปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑๑๖ คน (เป้ำ
เหมำยตัวชี้วัด ๑๐๐ คน)
13.2 เชิงคุณภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและเทคนิค/
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อ
พัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมพึงพอใจระดับ ดีมำก
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
ภำพกิจกรรมกรอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ในจังหวัดกำฬสินธุ์
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
100,000
96,960
13,118
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
5,256

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
9,766

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
71,860

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
มีกำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกำฬสิ นธุ์ ทำให้
ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ตำมกำหนดกำร
16.2 แนวทำงแก้ไข
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ของ
ศบค. จังหวัดกำฬสินธุ์ อย่ำงเคร่งครัด
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17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจังหวัดกำฬสิน ธุ์ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพและเทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย หำกไม่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและเทคนิค/
วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวจุฑำรัตน์ สุพลแสง ตาแหน่ง ศึกษำนิเทศก์
โทรศัพท์...092-4491451.....โทรสาร...043-861728...E–mail : ........kruratn@gmail.com.........
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564
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