แบบฟอร์ม

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สำหรับ สป.(เดิม)
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ระยะห้ำปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๔ - ธ.ค. 6๔  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๕ - มี.ค. 6๕
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๕ - มิ.ย. ๖๕  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ทีม่ ีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน : กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
(1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน : กำรพัฒนำกำรเรียนรู้)
๔.๓ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุ : 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
(2) เป้ำหมำย SDGs (เป้ำหมำยที่ 4 : SDG4) สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำ
เทียมและครอบคลุม ส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
4.๔ แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุ : ด้ำนกำรศึกษำ)
ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ประเด็นที่ 3 กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย
(1) วัตถุประสงค์ที่ 1.เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต..
(2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
(3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบ
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต
4.๖ แผนความมั่นคง (โปรดระบุด้ำน : กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรดำรงชีวิต มีส่วนร่วม และ
มีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง

4.๗ นโยบายรัฐบาล
4.๗.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุด้ำน : กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย)
4.๗.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุด้ำน : กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
4.๘ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ผลิตกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
4.๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
๔.๙.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ
 ผลผลิตที่ 5 ผูร้ ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ ด้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ

 ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน

๔.9.2 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.๙.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)

๕. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี)
(โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(โปรดระบุ :  พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 พัฒนำผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพ
 สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่อง (1) คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในภูมิภำคของกระทรวงศึ กษำธิกำร ให้จัดตั้งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติ
ภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด กำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมอำนำจหน้ ำที่ นโยบำยและยุ ทธศำสตร์ของส่ ว นรำชกำรต่ำง ๆ ที่มอบหมำย โดยอ ำนำจหน้ำ ที่ ข้อหนึ่ง ที่
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
ระยะเวลำและงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรดำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภำรกิจ และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) มำตรำ 16 ให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้นๆ
โดยจัดทำเป็นแผนห้ำปี ซึ่งสอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมำตำ 33 ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจ
ของตนว่ำภำรกิจใดมีควำมจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรต่อไปหรือไม่
โดยคำนึงถึงยุทธศำสตร์ชำติ 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
ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำร
ร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและ โดยรัฐมีหน้ำที่เนิน
กำร กำกับ ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลทั้งนี้ ตำมกฎหมำย ว่ำ
ด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำรดำเนินกำร
และตรวจสอบกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชำติ

ดังนั้น จำกข้อกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ในฐำนะตัวแทนกระทรวงศึกษำธิกำรในส่วนภูมิภำค จึงต้องมีกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดระยะ
ห้ ำปี เพื่อ เป็ น เครื่ อ งมือ ในกำรขับ เคลื่ อนภำรกิจ ของกระทรวงศึกษำธิ กำรให้ ตอบสนองตำมข้อกฎหมำยและ
ข้อกำหนดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำในระดับจังหวัด และเพื่อให้กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด
กำฬสินธุ์เป็นแผนที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ร่วมเสนอ
แนวทำงกำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดและมีกำรขับเคลื่อนแผนระดับต่ำง ๆลงสู่กำรปฏิบัติตำมภำรกิจ
อย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นแผนที่มีประสิทธิภำพ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
8. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ แ ผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำจั ง หวั ด กำฬสิ น ธุ์ ร ะยะห้ ำ ปี (พ.ศ.2566-2570) เป็ น แผนที่ มี คุ ณ ภำพ
มีทิศทำงที่สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
นโยบำยรัฐบำลและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. ระดับควำมสำเร็จของทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ.2566 - 2570
3. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ.2566 - 2570
เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำกำลังคนของชำติในพื้นที่จังหวัด
๔. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
(ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)
๙.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1. หน่วยงำนและสถำนศึกษำในจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์ จำนวน 18 หน่วยงำน
2. หัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำแผน รวมทั้งสิ้น 50 คน
11. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลำคม 2564 ถึง กันยำยน 256๕
1๒. สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ หรือ สถำนที่เอกชน
1๓. กิจกรรมทีว่ างแผนดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำโครงกำร/ขอควำมเห็นชอบโครงกำร
กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ระยะห้ำปี พ.ศ.2566 - 2570
และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)
กิจกรรมที่ 3 : ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
- ประชุมคณะทำงำนฯ
กิจกรรมที่ 4 : จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ระยะห้ำปี พ.ศ.2566-2570
4.1 จัดทำสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องในกำรวำงแผน

4.2 ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผนฯ
1. กำหนดทิศทำงและเป้ำหมำย กำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำ
2. กำหนดแผนงำน/โครงกำรบรรจุในแผน
4.3 จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ระยะห้ำปี พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับสมบูรณ์)
กิจกรรมที่ ๕ : จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี)
- จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบั บ จั ด ท ำค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี) ฉบับสมบูรณ์
1๔. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ระยะห้ำปี พ.ศ.2566-2570 และ
ขออนุมัติโครงกำรฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2564
กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ระยะห้ำปี พ.ศ.2566 – 2570
และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)
2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ.2566 - 2570
ลงนำมโดยผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมคำสั่งจังหวัดกำฬสินธุ์ที่ 10894/2564 สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔
1๕. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ ๙)
ผลการดาเนินงาน (สะสม)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ
เชิงปริมาณ
ระดับ 5
ระดับ 5
N/A
1. ระดับควำมสำเร็จของทบทวน
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำ
ระดับ 5
ระดับ 5
N/A
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์
พ.ศ.2566 - 2570
3. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
N/A
กำฬสินธุ์มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
กำฬสินธุ์ พ.ศ.2566 - 2570 เป็น
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรศึกษำและกำรพัฒนำกำลังคนของ
ชำติในพื้นที่จังหวัด
๔. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
N/A
กำฬสินธุ์มีแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566
(ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี)

๑๖. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
N/A
1๗. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
๓๐,๓๐๐
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

1๘. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
1๘.1 ปัญหำ อุปสรรค
- เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้กำร
ดำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำกว่ำที่ควร
1๘.2 แนวทำงแก้ไข
- ขยำยระยะเวลำกำรดำเนินกิจกรรม
1๙. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
19.1 ประชุมคณะทำงำนฯ ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
19.2 ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ระยะห้ำปี พ.ศ.2566 – 2570
19.3 ประชุมคณะทำงำนฯ จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำ
ของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)
๒๐. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
1. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับต่ำงๆ และ
นโยบำยรัฐบำล ลงสู่กำรปฏิบตั ิได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้เป็น
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจและบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน
2. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีผลกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำกำลังคน
ของชำติในพื้นที่จังหวัดได้อย่ำงมีคุณภำพและเป็นที่พึงพอใจของทุกภำคส่วน
๒๑. ผู้รายงาน..........นำงสุมำลี ลำเพย.................ตาแหน่ง........นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน................................
โทรศัพท์....๐๘๓๙๓๙๘๓๕๖......โทรสาร.....................E–mail : ...sumalee6358@gmail.com.....
๒๒. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....31......... เดือน ....มีนำคม............พ.ศ. .......2565...........................
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๔ - ธ.ค. 6๔  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๕ - มี.ค. 6๕
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๕ - มิ.ย. 6๕  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕
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 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
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 เป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต
4.6 แผนความมั่นคง กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้

4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรดำรงชีวิต มีส่วนร่วม และมีควำม
พร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565
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
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถ้ามี)
(โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : กำรพัฒนำทุนมนุษย์ ลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงสังคมที่มีควำมมั่นคงและสงบสุข
เป้าประสงค์: ๑) ประชำกรของจังหวัดได้รับกำรพัฒนำทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย
๒) ประชำกรของจังหวัดเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
๓) ประชำชนมีควำมปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน
7. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้กำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร คือ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่ 1 พัฒนำระบบสมรรถนะข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
,กลยุ ท ธ์พัฒ นำข้ำรำชกำรที่ 1.5 พัฒ นำบุ คลกำรทุกระดับให้ มีควำมรู้ ทักษะ และสมรรรถนะที่จำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพและบูรณำกำร
กำรให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในสังกัดถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญอย่ำงยิ่งในกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งกำรพัฒนำ และเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้เมื่อ
บุ คลำกรในหน่ ว ยงำนมี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั กษะในกำรปฏิ บัติง ำนที่ มีคุณ ภำพ จะส่ งผลให้ ห น่ว ยงำนเป็ น
หน่ ว ยงำนที่มีคุณภำพเช่น กัน สำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสิ นธุ์ จัดตั้งขึ้นตำมคำสั่ งคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 มีอำนำจและบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในเขต
พื้นที่รับผิดชอบโดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและกำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรของทุกภำค
ส่วน
เพื่อให้บุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ
สำมำรถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่ำงถูกต้อง ตำมควำมรู้และทักษะของแต่ละกระบวนงำน จึงได้กำหนดดำเนิน
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
๘. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อพัฒนำบุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท
และภำรกิจของหน่วยงำนและกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
8.2 เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ กำรปฏิบัติงำนในยุคไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐำนตำมแนว
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
8.3 เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี ควำมปรองดอง และควำมผูกพันในองค์กร
9. เป้าหมาย
9.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
บุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จำนวน 50 คน
9.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
9.2.1 บุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทและ
ภำรกิจของหน่วยงำนและกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น

9.2.2 บุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ กำรปฏิบัติงำนในยุคไทยแลนด์ 4.0 บนพื้นฐำนตำมแนวหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
9.2.3 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม บุคลำกรมีควำมสำมัคคีและ
มีควำมผูกพันในองค์กร
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
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จำนวน 50 คน
10. ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกำยน 2564 - กันยำยน 2565
11. สถานที่ดาเนินการ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์/โรงแรมชำร์-ลอง บูทรีค อำเภอเมืองกำฬสินธุ์
จังหวัดกำฬสินธุ์
12. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
12.1 เสนอโครงกำร
12.2 แต่งตั้งคณะทำงำน
12.3 ประชุมคณะทำงำน
12.4 ดำเนินกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัล
12.5 สรุปผลกำรประเมินและจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
13. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 12)
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

14. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
14.1 เชิงปริมาณ
N/A
14.2 เชิงคุณภาพ
N/A
๑5. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
16. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ทัง้ หมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
40,000
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

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 .....31.......... เดือน .....มีนำคม..............พ.ศ. .....2565....................................
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
สำหรับ สป.(เดิม)
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ ตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๔ - ธ.ค. 6๔  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๕ - มี.ค. 6๕
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๕ - มิ.ย. 6๕  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศำสตร์ ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้)
เป้ำหมำยระดับประเด็น กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำนกำรศึกษำ)
ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย)
ประเด็นที่ 3 กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565
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
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 ในฐำนะผู้สอดส่องดูแลแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นหน่วยสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำรและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ต รวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ กำหนด
แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ของหน่วยงำนกำรศึกษำในระดับจังหวัด ศึกษำ
วิเครำะห์ วิจัย นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำระดับจังหวัด รวมทั้ง
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรศึกษำกำรศึกษำระดับจังหวัด
ดังนั้น เพื่อให้กำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่จังหวัด
กำฬสินธุ์เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จึง ได้จัดทำ
โครงกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ ขึ้น

6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดทำแผนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
6.2 เพื่อนิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและเตรี ยม
ควำมพร้อมของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำฬสินธุ์
6.3 เพื่อจัดทำข้อมูลสำรสนเทศสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1) ส ำนั ก งำนศึ กษำธิ ก ำรจั งหวั ดกำฬสิ น ธุ์ มี แผนสนั บสนุ นกำรตรวจรำชกำร ของผู้ ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรที่มีควำมสอดคล้องที่มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวน 1 เล่ม
2) ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดกำฬสิ นธุ์มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และเตรียมควำมพร้อมก่อนรับกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/
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
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์ กลุ่มเป้ำหมำยรับตรวจ
9. ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวำคม 2564 ถึง กันยำยน 2565
10. สถานที่ดาเนินการ
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 เตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมเข้ำใจ
กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมก่อนรับกำรตรวจรำชกำร
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
กิจกรรมที่ 5 สรุปและสะท้อนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร (AAR)
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)
N/A
15. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
60,000
11,811
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
11,811

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

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 นำยสุพัฒน์ สิมมะลิ ตาแหน่ง ศึกษำนิเทศก์
โทรศัพท์...0629063626........โทรสาร...043-861728...E–mail : ..........................................
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....31..... เดือน ...มีนำคม.....พ.ศ. ....2565.........
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สำหรับ สป.(เดิม)
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์
โดยผ่ำนกลไกของ กศจ.
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๔ - ธ.ค. 6๔  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๕ - มี.ค. 6๕
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๕ - มิ.ย. 6๕  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
(1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้)
ประเด็น (11 ) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ่มขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย
สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
ประเด็น ( 12 )* กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย ๑. คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำนกำรศึกษำ)
ประเด็น กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย)
ประเด็นที่ 3 กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย
1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
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
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
สืบเนื่อง (1) ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทยตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ควำมมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อ
ควำมสุขของคนไทยทุกคน และเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อใช้เป็น
กรอบในกำรจดทำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและ บูรณำกำรกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน ไปสู่เป้ำหมำย
ดังกล่ำว ตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในยุทธศำสตร์ชำติ และ (2) กฎหมำยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 5
มำตรำ 54 หน้ำที่ด้ำนกำรศึกษำ รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้ งแต่ก่อนวัย
เรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและ
พัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ ตำมวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจวินัยอำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย
โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย รัฐต้อง
ดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและ โดย
รัฐมีหน้ำที่เนินกำร กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลทั้งนี้ ตำม
กฎหมำย ว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำร
ดำเนินกำรและตรวจสอบกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำ
ผู้เรี ย นให้ เป็น คนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิ ดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ (3) คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
เรีย กโดยย่อว่ำ “กศจ.” ข้อ 8 ให้มีอำนำจหน้ำที่ (2) กำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริ หำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่
หลำกหลำย
ดัง นั้ น จำกข้อ กฎหมำยและข้ อก ำหนดที่ เ กี่ ยวข้ องดั งกล่ ำวข้ ำงต้ น ส ำนั ก งำนศึก ษำธิ ก ำรจั งหวั ด
กำฬสินธุ์ในฐำนะตัวแทนกระทรวงศึกษำธิกำรในส่วนภูมิภำค ได้วำงแผนกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ ลงสู่กำรปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด
กำฬสินธุ์ (พ.ศ.2563-2565) กำหนดทิศทำงและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ตำมบทบำทและหน้ำที่ เพื่อให้กำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ
ซึ่งในระยะปี งบประมำณ พ.ศ.2565 ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสิ นธุ์จำเป็นต้ องดำเนินกำรตำมภำรกิจ
ต่อเนื่องในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดลงสู่กำรปฏิบัติ โดยผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด เพื่อให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยเป็นรูปธรรม และตอบสนองเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ จึงจัดทำโครงกำร
ขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดกำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อแปลงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ.2563-2565 ลงสู่กำรปฏิบัติในระยะ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ให้เป็นรูปธรรม
6.2 เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของจั ง หวั ด กำฬสิ น ธุ์ ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2565

7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์ จำนวน 18 หน่วยงำน
2. หัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อน 150 คน
3. สถำนศึกษำทุกระดับ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรทั้งภำครัฐและเอกชนในจังหวัดกำฬสินธุ์ทุกแห่งทุกสังกัด
4. คณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
9. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565
10. สถานที่ดาเนินการ
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำโครงกำร/ขอควำมเห็นชอบโครงกำร
กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกกิจกรรมสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์แผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด
ลงสู่กำรปฏิบัติ โดยผ่ำนกลไกกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 : ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน ภำคเรียนละ 1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 4 : จัดทำสรุปและรำยงำน สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและ คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ทรำบ
กิจกรรมที่ 5 : เผยแพร่และรำยงำนต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
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)
N/A
15. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
90,900
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

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 ....31..... เดือน ...มีนำคม.....พ.ศ. ....2565.........
--------------------------------------

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม 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 ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล
ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.3 กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
(3) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่
21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
(4) เป้ำหมำย SDGs (0404) เพิ่มจำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึง
ทักษะทำงด้ำนเทคนิคและอำชีพสำหรับกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่มีคุณค่ำ และกำรเป็นผู้ประกอบกำร 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 มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต..
2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบ
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจำนวนที่เหมำะสม ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต
4.6 แผนความมั่นคง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรดำรงชีวิต มีส่วนร่วม และมี
ควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบำยหลัก
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ
- จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ
- ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมควำมต้องกำร
จำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพื้นที่
2. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
- สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำผลิตกำลังแรงงำนที่มีคุณภำพ ตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละ
สถำนศึกษำและตำมบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต
4.7.2 นโยบำยเร่งด่วน
1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับบริบทสังคมไทย (ข้อ
ที่ 1 ของนโยบำยเร่งด่วน)
2. กำรนำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ เป็นกำร
ผลิตและกำรพัฒนำกำลังคนเพื่อกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำและกำร
อำชีพ โดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิตและกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพในสำขำที่สำมำรถ
อ้ำงอิงอำเซียนได้ (ข้อที่ 7 ของนโยบำยเร่งด่วน)
3.
กำรศึกษำเพื่ออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบกำรศึกษำระดับ
ปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรดำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้ (ข้อที่ 9 ของนโยบำยเร่งด่วน)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ผลิตกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
(โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี)
(โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(โปรดระบุ.....................................................................................................................................................)
7. หลักการและเหตุผล
กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของมนุษย์ทั้งในตันควำมรู้ ควำมคิด กำรปฏิบัติคุณธรรม

ชีวิตควำมเป็นอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี
มีขีดควำมสำมำรถนครแข่งขัน กำรเพิ่มศักยภำพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สำมำรถดำรงชีวิตไต้อย่ำงมี ควำมสุขบน
พื้นฐำนของควำมเป็นไทยและควำมเป็นสำกล รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อตำมควำม
ถนัดและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศ คือ "ประเทศชำติมั่นคงประชำชนควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน " พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพื่อ
ประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม และยุทธศำสตร์ชำติที่ส่งเสริมในกำรพัฒนำประเทศในด้ำนกำลังคนที่กล่ำวในกำร
นี้คือ ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับ
ศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ 1) "ต่อยอดอดีต 2) "ปรับปัจจุบัน"
และ3) "สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต" และยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มี
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทย มี
ควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัยรักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรัก
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด
ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง กอปรกับนโยบำยของรัฐบำล
ตำมแผนกำรศึกษำชำติกำหนดให้มีกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพและสำยสำมัญ ภำยในปี 2565 ให้ได้ 50 ต่อ
50 ซึ่งจำกรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจำปี 2562 พบว่ำมีกำรขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภำยใต้ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้วัยเรียน วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น และจำกข้อมูลสัดส่วนผู้เรียนของ
จังหวัดกำฬสินธุ์ที่เข้ำเรียนสำยอำชีพต่อสำยสำมัญ ปีกำรศึกษำ 2564 เท่ำกับ 32 ต่อ 68 ซึ่งยังไม่บรรลุเป้ำหมำย
ของรัฐบำล
ดังนั้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่ำวจึงมีควำมจำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนำ
กระบวนกำรคิด และทักษะที่จำเป็น มีควำมยืดหยุ่นสอดคล้องกับควำมสำมำรถและควำมถนัดของผู้เรียนแต่ละคน
ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภำพบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ผู้เรียนสำมำถนำควำมรู้ ทักษะและปะสบกำรณ์ที่ได้รับไป
ใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ มีงำนทำ สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และขณะเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนกำรเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพต่อสำยสำมัญของจังหวัดกำฬสินธุ์ให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ภำยใต้บทบำทหน้ำที่ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 19/2560ลงวันที่ 3 เมษำยน
2560 จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ขึ้น

8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำหลั กสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่ำงบูรณำกำร
2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงำนในระดับพื้นที่ร่วมมือกันในกำรบูรณำกำรหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ
อย่ำงยั่งยืน อันจะนำไปสู่กำรส่งเสริมกำรมีอำชีพและกำรมีงำนทำ
3. เพื่อพัฒนำกลไกในกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพ จำกกำรทำ CLC
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1.มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำในระดับจังหวัด อย่ำงเป็นรูปธรรม
อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
2. งำนวิจัยและบทควำมวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ CLC
๓. งำนประชุมวิชำกำร ระดับชำติ กำรบูรณำกำรเพื่อพัฒนำกำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1. จังหวัดกำฬสินธุ์มีร้อยละของผู้เรียนต่อสำยอำชีพเพิ่มขึ้นตำมบริบทของจังหวัด
2. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำในระดับจังหวัดมีคุ ณภำพ
สำมำรถใช้เทียบโอนหน่วยกิต ในระดับวิทยำลัยอำชีวศึกษำและมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ผู้เรียนในระบบ CLC มีอำชีพและมีงำนทำ
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
10.1 สถำบันอำชีวศึกษำ ทั้งภำครัฐและเอกชน จำนวน 18 แห่ง
10.2 มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
10.3 ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จำนวน 18 แห่ง
10.4 สถำนศึกษำที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 5 แห่ง
11. ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกำยน ถึง กันยำยน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ โรงเรียนยำงตลำดวิทยำคำร โรงเรียนเมืองสมเด็จ โรงเรียนอนุกูลนำรี
โรงเรียนกุฉินำรำยณ์ โรงเรียนสมเด็จพิทยำคม โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบัวขำว โรงเรียนดอนจำนวิทยำคม
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำฬสินธุ์ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 ออกแบบกิจกรรม CLC ปี 2565
- ประชุมสรุปผลกำรทำงำน ปี 2564 และออกแบบกระบวนกำรทำงำนในปี 2565
- ประชุมผู้แทนจำกสถำบันอำชีวศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน ของจังหวัดกำฬสินธุ์ เพื่อหำแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำและออกแบบแนวทำงในกำรเพิ่มผู้เรียนสำยอำชีพในจังหวัด
- ประชุมผู้แทนจำกสถำบันกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขึ้นพื้นฐำนทุกสังกัด
- ประชุมผู้แทนสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทุกสังกัด
- แต่งตั้งคณะทำงำนแต่ละด้ำนโดยมีองค์ประกอบจำกภำคีเครือข่ำยกำรศึกษำของจังหวัด
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะทำงำน เพื่อกำหนดแนวทำง และสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำท
หน้ำที่ของคณะทำงำนแต่ละด้ำน

13.2 จัดกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ (CLC KALASIN Open house)
- สร้ำงระบบสำรสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ กำฬสินธุ์ (KALASIN CLC) ที่เป็นศูนย์ข้อมูลของศึกษำธิกำรจังหวัด เกี่ยวกับ CLC ที่รวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถำบัน, หลักสูตร, กลไกในกำรเข้ำร่วม, ลักษณะของ CLC และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ของจังหวัด
- จัดนิทรรศกำร “ตลำดนัดหลักสูตร” ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ จังหวัดกำฬสินธุ์
- จับคู่สถำบันคู่พัฒนำ “CLC Matching”
13.3 ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ กระบวนกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำหลักสูตร
- สำรวจควำมต้องกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรดำเนินกำรโครงกำร (Training Need Survey
- สถำบันคู่พัฒนำทบทวน MOU
- ประสำนกำรดำเนินงำนบริหำรหลักสูตรของสถำบันคู่พัฒนำ
13.4 จัดกิจกรรมกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นในกำรดำเนินโครงกำร เพื่อสร้ำงบุคลำกรแกนนำ
- ทักษะกำรทำวิจัย
- ธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
- Instructional design
- กำรสร้ำงหลักสูตรแบบ CBE
- Project management
13.5 กำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล 2 ระยะ
13.6 ดำเนินกำรวิจัย เพื่อกำรพัฒนำ CLC
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนงำนวิจัยภำยใต้กำรพัฒนำ CLC
- เปิดรับข้อเสนอโครงกำร
- ดำเนินกำรกำกับ ติดตำม ช่วยเหลือ นักวิจัย (Research Coaching)
- รำยงำนกำรวิจัยและเขียนบทควำมวิชำกำร
13.7 กำรประชุมวิชำกำรในระดับ ชำติโดยศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ร่วมกับมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ใน
หัวข้อ “กำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงยั่งยืน”
13.8 จัดพิธี มอบโล่ สำหรับสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมกำรดำเนินงำนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนโครงกำร
13.9 ประชุมสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร และเผยแพร่
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
14.1 ประชุมวำงแผน (ดำเนินกำรเมื่อ 21 ตุลำคม 2564)
เพื่อออกแบบกิจกรรมในโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและแนวทำง
พัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ มีกำรกำหนดกิจกรรมในโครงกำรส่งเสริมเวทีและ
ประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

14.2 ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และสถำบันอำชีวศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ทั้ง 18 แห่ง
( ดำเนินกำรเมื่อ 19 พฤศจิกำยน 2564)
เพื่อวำงแผนกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพให้เพิ่มขึ้น สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรวำงแผนดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่กำหนดเพื่อให้
แผนกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพให้เพิ่มขึ้น
14.3 ประชุม คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมฯ ระดับจังหวัด
(คณะกรรมกำรดำเนินงำนตำมประกำศสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2564
ดำเนินกำรประชุม เมื่อ 10 มกรำคม ๒๕๖5 )
เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมกำรทรำบกิจกรรมภำยใต้โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมฯรับทราบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ รับทราบตัวชี้วัดของโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำวำงแผนกำรดำเนินงำนใน
แต่ละกิจกรรม ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมฯ พิจำรณำเสนอแต่งตั้งคณะทำงำนในแต่ละกิจกรรม จำก
คณะกรรมกำรตำมประกำศสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้
คณะทำงำนคณะทำงำนในแต่ละกิจกรรม และกำหนดระยะเวลำในกำรดำเนินงำนในแต่ละกิจกรรมในโครงกำร
ส่งเสริมเวทีและประชำคมฯ
14.4 ประกำศเปิดรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (ดำเนินกำรเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2565 )
14.5 ประชุมคณะกรรมกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับ
อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ ดำเนินกำร ในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565 และดำเนินกำรจัดสร้ำงระบบสำรสนเทศ
เว็บไซต์ https://clc.ksed.go.th/
14.6 วำงแผนจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ และสร้ำงกำรรับรู้ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ (CLC KALASIN Open house ) ดำเนินกำร วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565
ผ่ำนระบบ Zoom
14.7 ประชุมพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ดำเนินกำรเมื่อวันที่ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565
14.8 ดำเนินกิจกรรมประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ (CLC KALASIN Open house ) พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคณะดำเนินงำน
พัฒนำหลักสูตรฯ ประจำปีงบประมำณ 2564 และดำเนินกำรลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ( MOU) สำหรับ
สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ปีงบประมำณ 2565 ดำเนินกำรในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 ณ หอประชุม
อเนกประสงค์มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กำฬสินธุ์ และถ่ำยทอดสดผ่ำนระบบ Online ช่องทำง Facebook
Live สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
14.9 ดำเนินกำรบ่มเพำะนักวิจัย CLC ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ ห้องประชุมสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
ชั้น 2 ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2565
14.10 ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นในกำรดำเนินโครงกำร เพื่อสร้ำงบุคลำกรแกนนำ
จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้ 1.ทักษะกำรทำวิจัย2. ธนำคำรหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. Instructional design 4.กำรสร้ำงหลักสูตรแบบ CBE 5. Project management ดำเนินกำรระหว่ำงวันที่
30-31 มีนำคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์รำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
โดยมีบุคลำกรจำกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร และศึกษำนิเทศก์ต้นสังกัดของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)

ประชุมวางแผนออกแบบกิจกรรม

กิจกรรม kalasin open house

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ

MOU

กิจกรรมบ่มเพำะนักวิจัย

17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
142,000
55,908
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
55,908

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหำ อุปสรรค
.............................................-....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
18.2 แนวทำงแก้ไข
...........................................-.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ..............................
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
.............................................-....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
20.1 ผู้ปกครองลดค่ำใช้จ่ำยเนื่องจำกนักเรียนที่จบตำมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงในระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำยสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนในกำรศึกษำต่อในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้นเมื่อสถำนศึกษำได้บันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือ (MOU) กับสถำบันกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ และมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์
20.2 นักเรียนลดเวลำเรียน ส่งผลให้เข้ำสู่กำรทำงำนสร้ำงรำยได้เร็วขึ้น และเกิดควำมชำนำญงำนเร็วขึ้น
20.3 นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน (รำยได้ระหว่ำงฝึกประสบกำรณ์ )
20.4 นักเรียนที่จบในสำขำที่มหำวิทยำลัยบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ MOU กับสถำนประกอบ รับรอง
กำรมีงำนทำ
20.5 นักเรียนมีควำมรู้และทักษะในกำรศึกษำต่ออย่ำงมีคุณภำพ
21. ผู้รายงาน..........นำงศุภคั ดอนกระสินธุ์.................ตาแหน่ง........ศึกษำนิเทศก์.............................
โทรศัพท์....0819545429......โทรสาร..............E–mail : ....supukdon5429@gmail.com..........
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....31..... เดือน ......มีนำคม....พ.ศ. ....2565...

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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. 6๔ - ธ.ค. 6๔  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๕ - มี.ค. 6๕
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๕ - มิ.ย. 6๕  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
(1) เป้ำหมำย 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้)
คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑
สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำนกำรศึกษำ)
ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ประเด็นที่ 3 กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย
1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
3) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แนวทำงพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดารงชีวิต มีส่วน
ร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ผลิตกาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
4.9 ข. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบรายจ่ายอื่น)
 โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
ค. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(งบรายจ่ายอื่น)
 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน
 โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำ
 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่
 โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติ
5. หลักการและเหตุผล
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” พัฒนำคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์
ส่วนรวม แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีกำรกำหนด
ยุทธศำสตร์และวำงเป้ำหมำยที่สำมำรถตอบสนองกำรพัฒนำที่สำคัญในด้ำนต่ำง ๆ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำน
คุณภำพ และด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ
ทุกประเภท และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งตอบสนอง
กำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ กอรปกับจำกรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ

ประจำปี พ.ศ.2562 พบว่ำ ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำไทยสำเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจำกระบบกำรศึกษำไทยไม่
เอื้อต่อกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตำรำงเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับกำร
พัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กำรทดสอบยังคงเน้นกำรจดจำเนื้อหำมำกกว่ำกำรเรียนเพื่อให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจอย่ำงแท้จริง กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพประกอบด้วย 3 กระบวนกำร คือ กระบวนกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีควำมร้อย
รัดสัมพันธ์กันเป็นอย่ำงดี โดยต้องอำศัยควำมร่วมมือกันของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน กำรสร้ำง
เครือข่ำยในกำรทำงำนในแต่ละพื้นที่จึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีกำร
ร่วมคิด ร่วมทำร่วมประเมินผล อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำน และสร้ำงนวัตกรรมในกำร
ทำงำนให้เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพบริบทและควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่ รองรับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรนิเทศ
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรยกระดับคุณภำพ และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
6.2 เพื่อพัฒนำศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงบูรณำกำร ด้ำนนวัตกรรม และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำใน
ระดับจังหวัด
6.3 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียน หรือแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้และ กำรนิเทศกำรศึกษำ รวมทั้งกำรยกระดับคุณภำพ และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
2. จังหวัดมีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึก ษำ นวัตกรรม และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำใน
ระดับจังหวัด
3. จังหวัดมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1. จังหวัดสำมำรถนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียน หรือแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำร
บริหำรจัดกำร กำรจัดกำร เรียนรู้และกำรนิเทศกำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำได้จริงในระดับพื้นที่
2. ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ นวัตกรรม และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำในระดับจังหวัด มีควำม
ครอบคลุม ชัดเจน เป็น ปัจจุบัน สำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. จังหวัดสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
โรงเรียนสังกัดหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำฬสินธุ์ จำนวน 17 แห่ง
9. ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกำยน 2564 ถึง 30 กันยำยน 2565
10. สถานที่ดาเนินการ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์

11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้
แนวดาเนินงานโครงการ IFTE 2565 โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ผ่ำนระบบ google Meet
กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยดำเนินงำนตำมแนวทำงของโครงกำร IFTE
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรตัดสินผลงำนนวัตกรรมกำรศึกษำตำมโครงกำร IFTE
กิจกรรมที่ 4 : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนำนวัตกรรมตำมโครงกำร IFTE และ
มอบโล่รำงวัล
กิจกรรมที่ 5 : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยทำงวิชำกำร ร้อยแก่น สำรสินธุ์ สรุปผลกำร ประเมินผล
ดำเนินงำนตำมโครงกำร IFTE
กิจกรรมที่ 6 : ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสรุปผลกำร ประเมินผล ดำเนินงำนตำมโครงกำร IFTE
- สรุปรำยงำนผล และเผยแพร่นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ และรำยงำนผลเสนอต่อ ศธภ.12
2. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .....................
13.2 เชิงคุณภำพ
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
15. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
86,000
1,800
1,800
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
16.2 แนวทำงแก้ไข
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
................................................................................................................................................................... ...................
....................................................................................................................................................................................
๑9. ผู้รายงาน..........นำยภูมบิ ดินทร์ หัตถนิรันดร์.............ตาแหน่ง........ศึกษำนิเทศก์.............................................
โทรศัพท์ 081048900 โทรสาร................................E–mail : phum.hat@msn.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์ม
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับ สป.(เดิม)
******************************
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๔ - ธ.ค. 6๔  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๕ - มี.ค. 6๕
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๕ - มิ.ย. 6๕  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนควำมมั่นคง)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน......................................................................................)
ประเด็นที่ ๑ ประเด็นควำมมั่นคง (แผนย่อยที่ ๓.๑) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำนกำรศึกษำ)
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ด้ำนกำรศึกษำ (๑) กำรยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่ง
คั่งและยั่งยืน)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อนโยบำยหลักข้อที่ ๑ กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
(๑.๓) สร้ำงกำรตระหนักรู้ เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ และพระรำชกรณียกิจเพื่อประชำชน ตลอดจนพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565
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
ด้วยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ 4 ด้ำน ประกอบด้วย (1) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (2) กำรมีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
(3) กำรมีงำนทำ มีอำชีพ และ (4) กำรเป็นพลเมืองดี ซึง่ กระทรวงศึกษำธิกำรได้ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต
น้อมนำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำมำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคนเก่งสู่
กำรปฏิบัติตำมรอยพระยุคลบำทอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ประกอบด้วย (1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง (2) ยึดมั่น
ในศำสนำ (3) มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ (4) มีควำมเอื้ออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติ
แต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง
๓. มีงำนทำ-มีอำชีพ ประกอบด้วย (1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรม
ในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชนรักงำน สู้งำน ทำจนงำนสำเร็จ (2) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร
และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนทำงำนเป็นและมีงำนทำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จ
หลักสูตร มีอำชีพ มีงำนทำ จนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน (2) ครอบครัว -สถำนศึกษำ
และสถำนประกอบกำร ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสทำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี (3) กำรเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไร
ที่จะทำเพื่อบ้ำนเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งำนอำสำสมัคร งำนบำเพ็ญประโยชน์ ทำด้วยควำมมีน้ำใจและควำมเอื้อ
อำทร

ดังนั้น เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
ซึง่ เป็นหน่วยงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในส่วนภูมิภำค ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ จึงได้จัดทำโครงกำร
สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจของพระรำชวงศ์จักรี
6.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสทำหน้ำที่
เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สำมำรถวำงแผนกำรประกอบอำชีพเพื่อให้มีงำนทำ
6.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน
มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
8.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน อำยุระหว่ำง ๑๑-๑๘ ปี วิทยำกรและครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน ๖๖๐ คน8.
8.2 เชิงคุณภำพ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้พระรำชกรณียกิจของพระรำชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง มีโอกำสทำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สำมำรถวำงแผนกำรประกอบอำชีพ
เพื่อให้มีงำนทำ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง
9. ระยะเวลาดาเนินการ มกรำคม - กันยำยน 2565
10. สถานที่ดาเนินการ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ และ โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประชำสัมพันธ์โครงกำร/ประชุมชี้แจง
กิจกรรมที่ 2 อบรมตำมหลักสูตร
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงกำร สรุป รำยงำนผู้เกี่ยวข้อง
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...............................................
13.2 เชิงคุณภำพ
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
15. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
160,000
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
16.2 แนวทำงแก้ไข
......................................................................................................................................................... .............................
....................................................................................................................................................................................
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
........................................................................................................................................... ...........................................
....................................................................................................................................................................................
๑9. ผู้รายงาน...........นำยสุพจน์ ศรีวงศ์แสง.............ตาแหน่ง...........นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร..........................
โทรศัพท์.......0856596424.............โทรสาร................................E–mail : ..................................................
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ .......31........ เดือน ......มีนำคม............พ.ศ. ........2565.............
--------------------------------------

แบบฟอร์ม
สำหรับ สป.(เดิม)
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
แบบฟอร์ม
สำหรับ สป.(เดิม)
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๔ - ธ.ค. 6๔  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๕ - มี.ค. 6๕
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๕ - มิ.ย. 6๕  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
(1) เป้ำหมำย 2 สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต)
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) 11.2 กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์/จนถึงปฐมวัย
(2) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) 110201 เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น
(3) เป้ำหมำย SDGs 4.2 สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล
และกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ เพื่อให้เด็กเหล่ำนั้นมีควำมพร้อม
สำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำภำยในปี พ.ศ. 2573
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำนกำรศึกษำ)
ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)
ประเด็นที่ 3 กำรเตรียมพร้อมด้ำนกำลังคนและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำกร ในทุกช่วงวัย
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 เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดารงชีวิต มีส่วนร่วม และมี
ความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง

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
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐มำตรำ ๕๔ รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุก
คนได้รับกำรศึกษำเป็ นเวลำสิบ สองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำ ภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้ สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ
๒๕ สถำนพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ห น้ ำ ที่ จั ด กำรศึ ก ษำให้ แ ก่ เ ด็ ก ปฐมวั ย ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรอบรมเลี้ ย งดู เพิ่ ม พู น
ประสบกำรณ์ ส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ และจัดกำรศึกษำแก่เด็กปฐมวัยอย่ำงทั่ วถึง รวมทั้งจัดให้มีกำรส่งเสริม
พัฒนำกำร ของเด็กปฐมวัยที่เหมำะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบำลจนถึงระดับประถมศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ประกอบกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในประเด็น ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนแม่ บ ทย่ อ ย กำรพั ฒ นำเด็ กตั้ ง แต่ ช่ ว งตั้ ง ครรภ์จ นถึ ง ปฐมวั ย โดยเป้ำ หมำย คื อ เด็ ก เกิ ด อย่ ำ งมีคุ ณ ภำพ มี
พัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น ตำมกรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals :SDGs) ซึ่งเป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของคนรุ่นในปัจจุบัน โดยไม่
ลิดรอนควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของคนรุ่นหลัง ดังเป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมี
กำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะต้องสร้ำง
หลักประกันว่ำเด็กชำยและเด็กหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแลและกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ
สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ เพื่อให้เด็กเหล่ำนั้นมีควำมพร้อมสำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ภำยในปี
2573 SDG040201 ร้อยละของเด็กที่อำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ที่มีพัฒนำกำรทำงด้ำนสุขภำพ กำรเรียนรู้ และพัฒนำกำร
ทำงบุคลิกภำพตำมวัย จำแนกตำมเพศ มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำน๓ด้ำน
จำนวน 19 ตัวบ่งชี้ /75 ข้อ อีกทั้ง แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 -2564
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิ ต โดย
มีตัวชี้วัด คือ ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย ร้อยละ 80 และแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำศึกษำปฐมวัย
จังหวัดกำฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เด็กปฐมวัยกำฬสินธุ์เข้ำถึง
กำรบริกำรที่มีคุณภำพควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน กลยุทธ์ 5 พั ฒนำสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภำพและได้มำตรฐำน ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติจำกเป้ำหมำยที่กำหนดตำมแผนข้ำงต้น จึงบูรกำรแบบมีส่วนร่วมกั บหน่วยงำน
ระดับพื้นที่ ภำยใต้สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ทั้งภำครัฐและเอกชน จำนวน ๙๖๒
แห่ง เด็ก อนุบำล 1 - 3 จำนวน ๒๙,๘๙๗ คน เป็นฐำนข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำดังกล่ำว
ดังนั้น สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นหน่วยงำนหลักที่ส่งเสริมและบูรณำกำรให้เกิดกำรทำงำนในรูปแบบ
บูรณำกำรในระดับจังหวัด ขับเคลื่อนให้สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติจึงจัดทำโครงกำร “ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นทีจ่ ังหวัดกาฬสินธุ์” ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เด็ กปฐมวัยทุ กคน ได้ รับกำรดูแ ลและพัฒ นำด้ำ นกำรจัดกำรศึก ษำอย่ำงมี
มำตรฐำน เหมำะสม และเต็มตำมศักยภำพ รวมทั้งได้ รับรู้กำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์สังคม สติปัญญำ
และทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
๖.๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติพ.ศ. 2561
๖.๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒ นำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับ พื้นที่
อย่ำงบูรณำกำรทุกภำคส่วนโดยสอดคล้องตำมบริบทของพื้นที่

7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1) เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และจัดกำรศึกษำให้
มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน
2) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย มีคุณภำพระดับผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561
3) ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน จำนวน 100 คน
ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนักและเข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรดูแล
พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย อย่ำงบูรณำกำร
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1) เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ได้รับกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และจัดกำรศึกษำให้
พัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน
2) สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ทุกแห่งได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
8.1 เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน
8.2 ผู้บริหำรครูผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
8.3 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพื้นที่ทุกสังกัด ได้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑-๓ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดกำฬสินธุ์ และสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
9. ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกำยน 2564 – กันยำยน 2565
10. สถานที่ดาเนินการ พื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินโครงกำร และกำรเก็บข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ 2565
กิจกรรมที่ 2 : ประสำน ควำมร่วมมือกำกับ ติดตำมผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูชั้นอนุบำล 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต
จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติ
กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูชั้นอนุบำล ปีที่ 3 ด้ำนคณิตศำสตร์
กำรสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลำได้สมวัย
กิจกรรมที่ 5 : ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย

กิจกรรมที่ 6 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และ
นวัตกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
กิจกรรมที่ 7 : สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินโครงกำร และกำรเก็บข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจำปีงบประมำณ 2565 ดาเนินการแล้ว
กิจกรรมที่ 2 : ประสำน ควำมร่วมมือกำกับ ติดตำมผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ กาลังดาเนินการ
- กำกับ ติดตำม ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติของสถำนศึกษำ/
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูชั้นอนุบำล 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จำแนก
และเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ กาลังดาเนินการ
๑. ประชุมวิทยำกร เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
๒. ประชุมผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัยของแต่ละหน่วยงำน เพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย และจัดทำ
กำหนดกำรประชุม คู่มือกำรอบรม เพื่อพัฒนำครูปฐมวัย
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ................................................
13.2 เชิงคุณภำพ
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)

15. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
70,000
๒,๗๐๔
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
๒,๗๐๔

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
16.2 แนวทำงแก้ไข
กำรประชุมออนไลน์
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูชั้นอนุบำล 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ
จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ จำนวน ๓ จุด
ดังนี้
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๕ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์เขต 2
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๕ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์เขต 1
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๕ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์เขต 3
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๑9. ผู้รายงาน....นำงคำแปลง บุ่งอุทุม............ตาแหน่ง........ศึกษำนิเทศก์...............................................................
โทรศัพท์......0810609709.....โทรสาร................................E–mail : ...........................................................
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....31........... เดือน ....มีนำคม...........พ.ศ. ......256๕...................................................
--------------------------------------

