
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ำน ำ 
 
  เอกสารรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานตามภารกิจการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ลงสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (3) ส่วนราชการต้องก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ และ (4) ในการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม ซึ่งในการจัดท านี้เป็นผลการด าเนินงานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีแผนปฏิบัติราชการเป็นเครื่ องมือด าเนินงานเพ่ือ 
ตอบโจทก์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีศักยภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด เป็นการสรุปข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ด าเนินการภายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแผนงาน/โครงการที่สอดคล้อง
กับทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการวางแผนในปีต่อไป 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร บุคลากร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานในส่วนที่ด าเนินการ และให้
ค าแนะน า ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการจัดท าเอกสารฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและด้านอ่ืนๆ ไม่มาก
ก็น้อย  
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ส่วนท่ี 

 บทน ำ 

 
ความส าคัญและความเป็นมา 
   บทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (1) –(2) ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐให้ส่วนราชการ
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า และก าหนดให้แผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องด าเนินการ เป้าหมาย ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจและ (3) ส่วนราชการต้องก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
(4) ในการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการที่ต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ก าหนดให้มี
การทบทวนภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
ความมั่นคงแห่ชาติ นโยบายรัฐบาลที่แถงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เก่ียวข้องและงบประมาณของประเทศ   
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ปฏิบัติราชการตามภารกิจและบทบาทที่กฎหมาย 
ภายใต้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2563-2565(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่เป้าหมาย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนเป้าหมายและเกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีความสอดคล้องและบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ ของแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 

ทิศทางการพฒันาการศกึษาของจงัหวดั 
 วิสัยทัศน์  
 “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต 1อย่างมีคุณภาพ2

ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข3สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น5และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 216” 

ค านิยาม  
 1. เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล  

อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย 

 2. คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข หมายถึง ผู้เรียนได้รับการศึกษา มีงานท า มีรายได้ไม่ยากจน 

๑ 



2 
 

 

  4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

 5. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ 
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข้าวเขาวงวัฒนธรรมผู้ไทผ้าไหมแพร
วาและอ่ืนๆ มาใช้เพื่อเป็นความรู้และเทคนิคท่ีนามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยง 
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

 6. ศตวรรษที่ 21 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช้ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
 

 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
 2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วถึง เท่าเทียม
กันอย่างมีคุณภาพ 
 3. เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. พัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ 
สังคม เพ่ือรองรับพลวัตโลก การแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 5. ส่งเสริม สนับสนนุ และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลทุกระบบ 
 6. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
ทุกรูปแบบ 
 

 เป้าประสงค์รวม 
  1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 
  2. หน่วยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคง
ยั่งยืน และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหม่  
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน 
เป้าประสงค ์: ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อค่านิยม ตามระบอบ

ประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถด ารงชีพอย่างเป็นสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธท์ี ่1 : เสริมสร้างให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตวัชีว้ดั 
     1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการ

หลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความต่อเนื่อง (ร้อยละ ๑๐๐) 
     2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพติด (ร้อยละ ๑๐๐) 
     3. จ านวนของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านปลอดสาร

เสพติด คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน (สถานศึกษา 
จ านวน ๑๐ แห่ง) 

กลยทุธท์ี ่2 :เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม 
ตวัชีว้ดั 
     4. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์(ร้อยละ ๑๐๐) 
     5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี(ร้อยละ 100) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพตอบสนองต่อ

ความต้องการของตลาดแรงงานในการแข่งขันศตวรรษท่ี 21 
กลยทุธท์ี ่1 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู้บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้

เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
ตวัชีว้ดั   
     ๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ100) 
กลยทุธท์ี ่2 : ส่งเสริม สนับสนุน การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาใช้ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  
ตวัชีว้ดั   
     2. ร้อยละการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนปกติ (ตั้งแต่ ป.1-ป.6) ( ร้อยละ 100) 
     3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 

เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
     4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีผลจากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม

ศึกษา (ร้อยละ 10) 
     5. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 

แต่ละสาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป (ร้อยละ 10) 
     6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านอ่านออก

เขียนได้ คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและด้านอาชีพ (ร้อยละ 10) 
     7. ร้อยละของระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาใน

แต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ (CEFR) สูงขึ้น (ร้อยละ 10) 
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กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตวัชีว้ดั   
     8. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะอาชีพ

อย่างน้อย 1 อาชีพ  (ร้อยละ 50) 
     9. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่ 

พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80) 
     10. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

(ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพยุคใหม่ ที่ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ 
การจัดการเรียนรู้น าไปสู่การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเป็นครูต้นแบบที่น่ายกย่องเชิดชูเกียรติ 

กลยทุธท์ี ่1 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และทักษะภาอังกฤษ สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

ตวัชีว้ดั    
     1. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  

ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ 10)  
     2. ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  

ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(ร้อยละ 10) 
กลยทุธท์ี ่2 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานการวิจัยและ

นวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ตวัชีว้ดั    
     3. ร้อยละของงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง(ร้อยละ 10)

  กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้แบบ Active Learning น ากระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 

ตวัชีว้ดั    
     4. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning และน ากระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน (ร้อยละ 80)  
     5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการจัดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม (ร้อยละ 10)  
กลยทุธท์ี ่4 : พัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ประกอบการนอกสถานศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
ตวัชีว้ดั    
     6. ระดับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ประกอบการ

นอกสถานศึกษา ระดับ 4 (ระดับดี) 
กลยทุธท์ี ่5 : จัดกิจกรรมคัดเลือกครูต้นแบบ ยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญก าลังใจให้กับ

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 



5 
 

 

ตวัชีว้ดั 
     7. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูและสร้าง

ขวัญก าลังใจในระดับจังหวัด (ร้อยละ 20)  
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกชว่งวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม 

และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
กลยทุธท์ี ่1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง มีคุณภาพและเท่าเทียม 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

(ร้อยละ 100)  
     2. ร้อยละของผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม

(ร้อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานตามหลักสูตร  
ตวัชีว้ดั    
     3. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80)  
     4. ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมินพัฒนาการตาม

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ร้อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่3 : ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน เข้ามาร่วมจัดการศึกษา 
ตวัชีว้ดั    
     5. จ านวนบุคคลและครอบครัวได้รับโอกาสในการจัดการศึกษา (ร้อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่4 : ส่งเสริมสนับสนนุให้มีการเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาของประชากร วัยแรงงาน 
ตวัชีว้ดั    
     6. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเม่ือเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา (ร้อยละ 45:55)  
กลยทุธท์ี ่5 : ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างจริงจัง และมาตรการในการ

ก ากับ ติดตามช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
ตวัชีว้ดั    
     7. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง (ร้อยละ 0)  
     8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน (ร้อยละ 10) 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการกระท ามีคุณธรรม

จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
กลยทุธท์ี ่1 : ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ

เรียนรู้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร้อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังความรู้

เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 100)  
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กลยทุธท์ี ่2 : ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกลุ่มจิตอาสา ที่มาจากประชาชน ชุมชน ผู้เรียนเข้ามา  
มีส่วนร่วม และเป็นแกนน าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตวัชีว้ดั    
     2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการ

ด ารงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ  100)  
กลยทุธท์ี ่3 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา สร้างเครือข่าย แก้ปัญหา พัฒนาและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
ตวัชีว้ดั 
     3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการ 

มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 10) 
  

ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ : หนว่ยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยทุธท์ี ่1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให้มีการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการศึกษาและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
ตวัชีว้ดั    
     1. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 80)  
กลยทุธท์ี ่2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
ตวัชีว้ดั    
     2. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษามีฐานข้อมูลด้านการศึกษาส าหรับการวางแผนในการ

บริหารจัดการศึกษาและการติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 100)  
กลยทุธท์ี ่3 : ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ที่เข้มแข็ง สร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
ตวัชีว้ดั    
     3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น  

(ร้อยละ 100)  
     4. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best Practice) ในด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาการ (ร้อยละ 10)  
กลยทุธท์ี ่4 : ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
ตวัชีว้ดั    
     5. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีการบูรณาการจัดการศึกษาระหว่าง 

หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
(ร้อยละ 100) 
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ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป้าประสงค์ : หนว่ยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กลยทุธท์ี ่1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตร

ท้องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตวัชีว้ดั    
     1. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร้อยละ 100)  

     2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน้อมน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน(ร้อยละ100)  

กลยทุธท์ี ่2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตวัชีว้ดั    
     3. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการ

อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งน า
เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาและต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน (ร้อยละ 100)  

กลยทุธท์ี ่3 : ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหลากหลาย 

ตวัชีว้ดั    
     4. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

(Best Practice) ในด้านอนุรักษ์เอกลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร้อยละ 10)  
 

ข้อมลูสารสนเทศดา้นการศึกษาจงัหวดักาฬสนิธุ์ที่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการจดัท าแผนพฒันาการศกึษา 
 

 1. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ปี 2562-2565 
  1.1 สภาพการจัดการศึกษา 
    1) ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี มีโอกาสเข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับ
ก่อนประถมศึกษาทุกคนและการจัดการศึกษาในระดับนี้ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมตลอดจน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้เพ่ือการเตรียมครูเพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับนี้ 
    2) ประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี (ป.1-ป.6) โดยประชากรในกลุ่มนี้ บางส่วนยังไม่ได้เข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับซึ่งเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเด็กอพยพตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด 
นอกจากนี้ยังมีเด็กที่มีอยู่ในเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่เดินทางไปเรียนที่ต่างจังหวัด 
    3) ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี (ม.1-ม.3) เนื่องจากมีประชากรในกลุ่มอายุนี้ให้ความสนใจ
ศึกษาในด้านการศึกษาระบบในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นต้น 
    4) ประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี (ม.4-ม.6 หรือ ปวช.) ยังมีประชากรที่ยังไม่ได้รับการ
บริการการศึกษาระดับ ม.ปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนไม่
สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อไป ท าให้ต้องออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานแต่ก็มีบางส่วนได้เข้าร่วม
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โครงการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและอีกส่วนหนึ่งผู้ปกครองมีฐานะดีสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในสถาน 
ศึกษาที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอ่ืน 
    5) ประชากรกลุ่มอายะ 18 -21 ปี (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องจากนักเรียนที่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ผู้ปกครองจะให้บุตรหลานสมัครสอบเข้ารับราชการหรือสมัครเป็นลูกจ้าง ทั้งภาครัฐ
และเอกชนหรือไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัวและจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเมื่อมีงานท า 
 

  1.2 สภาพปัญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 1) จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง และรับนักศึกษาได้

จ านวนน้อยมาก ท าให้ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายส่งบุตรหลานไปเรียนที่ห่างไกลไม่สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
    2) นักศึกษาที่จบแล้ว ยังขาดทักษะด้านวิชาชีพ ซึ่งยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน สถานศึกษาไม่สามารถรับเด็กเข้าเรียนได้ครบทุกคน 
   3) นักเรียนส่วนมากเรียนสายพณิชยการและอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองแรงงาน 
   4) นักศึกษาขาดแหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จการศึกษา 
   5) สถานประกอบการน้อยไม่สามารถรองรับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้ 
   6) นักเรียนที่เข้าเรียนมีพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ไม่ทันสมัยในการเรียน 
 

 1.3 จดุเด่นในด้านการศึกษา  
 จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถาบันทางการศึกษาครบทุกสังกัด ทุกประเภท ทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียน สามารถจัดบริการการศึกษาให้แก่นักเรียนได้ครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่และมีวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา (ตอนต้น-
ตอนปลาย) วิชาชีพเฉพาะทางถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์ -ดนตรี มีผู้เรียนมาจากหลายจังหวัดตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับปริญญาตรี 
 

 1.4 จดุด้อยในดา้นการศกึษา  
 จังหวัดกาฬสินธุ์แม้จะมีสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 4 แห่ง แต่ยังไม่
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงเท่าที่ควร 
 

ตารางที ่1  ประชากรวยัเรียน จ าแนกรายอาย ุป ี2563 

อาย ุ
ป ี2563 ชว่งอาย ุ

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

 
ประถมศึกษา 

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

10 ปี 5,719 5,414 11,133 
11 ปี 5,660 5,413 11,073 
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อาย ุ
ป ี2563 ชว่งอาย ุ

วยัเรยีน ชาย หญงิ รวม 
12 ปี 5,794 5,469 11,263 
13 ปี 5,927 5,737 11,664  

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

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

 

ตารางที ่2  สถานศึกษา บุคลากร และผูเ้รยีน แยกรายสงักดั 

ที ่ สงักดั จ านวน
สถานศกึษา 

จ านวน
บคุลากร 

จ านวน
ผูเ้รยีน 

รวมผูเ้รยีน 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 589 8,747 100,340 100,340 
    1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
171 1,901 20,765 

    1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

165 1,847 19,103 

    1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

196 2,371 26,161 

    1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 

55 2,484 33,434 

    1.5 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       2 144 877 
 1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 127 472 
 2) โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1 17 405 
2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 
51 1,206 18,821 18,821 

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

4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

18 584 23,351 23,351 

5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

2 619 3,961 3,961 

    5.1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 589 3,891 
    5.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 1 30 70 
6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 444 - 24,270 24,270 
    6.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 412 1,322 12,714 
    6.2 สถานศึกษาอบต. / ทต. / อบจ. 32 362 11,556 
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ที ่ สงักดั จ านวน
สถานศกึษา 

จ านวน
บคุลากร 

จ านวน
ผูเ้รยีน 

รวมผูเ้รยีน 

7 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10 108 851 851 
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 1 98 376 376 

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

ตารางที ่3  ผูเ้รยีนแยกระดบัการศึกษา ปีการศกึษา 2564 
ที ่ ระดบัการศกึษา รายละเอยีด ผูเ้รยีน ร้อยละ 
1 
 

ก่อนประถมศึกษา 
 

เตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม 
(ศึกษาพิเศษ) 

472 32,498 1 
 

เตรียมอนุบาล 12,912 
อนุบาล 1 - 3 19,114 

2 ประถมศึกษา ประถมศึกษา 63,401 63,401 2 
3 มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น 31,400 31,400 3 
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย  

หรือเทียบเท่า 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 40,456 50,374 4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9,918 

5 อุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,574 8,689 5 
  ปริญญาตรี 4,115   

รวมทัง้หมด 186,362  186,362 100.00  
 

ตารางที ่ 4  ดชันยี่อยดา้นการศกึษา 
4 จังหวัดก้าวหน้ามากที่สุด 4 จังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 

ล าดับที่ จังหวัด ค่าดัชนี ล าดับที่ จังหวัด ค่าดัชนี 
1 กรุงเทพมหานคร 0.8434 37 ขอนแก่น 0.4172 
2 ชลบุร ี 0.7138 45 มหาสารคาม 0.3764 
3 นนทบุรี 0.7050 48 ร้อยเอ็ด 0.3710 
4 นครปฐม 0.6620 63 กาฬสินธุ์ 0.3181 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 2562 : 31 
 ดัชนีย่อยด้านการศึกษาได้สะท้อนการศึกษาของคนไทยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดย
ตัวชี้วัดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีย่อยด้านการศึกษามี 4 ตัวชี้วัดคือจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไปอัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) 
ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ง
ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาคนด้านการศึกษาของแต่ละจังหวัด 
 1) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปหมายถึงจ านวนระยะเวลาโดยเฉลี่ย ที่
ใช้ในการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่า) ซึ่งเป็นการ
ประมวลจากผลรวมของระยะเวลาหรือจ านวนปีที่ใช้ในการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปหารด้วยจ านวน
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 
 2) อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาหมายถึงร้อยละของ
จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปีที่เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่อจ านวน
ประชากรในกลุม่เดียวกันทัง้ทั้งหมด 
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 3) ค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งระดับสติปัญญา 
(Intelligent Quotient : IQ) เป็นความสามารถทางความคิด (Cognitive Intelligence) คือความสามารถของสมองใน
การคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลการค านวณการเชื่อมโยงการสร้างความคิดรวบยอดโดยสามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ด้วย
แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถทางสติปัญญาซึ่งตัวเลขที่ได้นี้ก็คือค่า IQ (Intelligence Quotient) หรือ
ระดับสติปัญญานั่นเองซึ่งค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ระดับปกติจะอยู่ที่ประมาณ 90 - 110  
 4) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหมายถึงคะแนนเฉลี่ยผลการ  
ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม   
5 วิชา (ภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์) ต่อผลรวมของจ านวนผู้เข้าสอบ 5 วิชา ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ทั้งหมดตามตารางที่ ๑2 ดังนี้ 
ตารางที่ 5 ดัชนีย่อยด้านการศึกษารายตัวชี้วัดย่อย (เรียงตามอักษร) 

จงัหวดั 

ตวัชีว้ดัย่อย 
ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร 

15 ปีข้ึนไป 2561 
(ปี) 

อัตราการเข้าเรยีนรวม 
ม.ปลายและอาชีวศึกษา

(%) 

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

คะแนนเฉลีย่ 
O-NET ระดับ 
ม.ปลาย (%) 

กาฬสินธุ์ 7.77 82.32 93.33 30.34 

ขอนแก่น 8.21 95.16 93.12 33.49 

มหาสารคาม 8.00 79.97 95.09 32.58 

ร้อยเอ็ด 7.59 84.03 96.15 31.88 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 2562 : ผ.3 6-9 

หมายเหตุ:   1. ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2561  
    2.อัตราการเข้าเรียนรวม ม.ปลายและอาชีวศึกษาปี พ.ศ. 2560 
     3. ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 
     4. คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561  
ตารางที ่6 ผลการทดสอบ O-NET ปกีารศึกษา 2562 – 2563  ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
การศึกษา 2562 การศึกษา 2563 

ภาษาไทย 46.54 40.30 -6.24 
คณิตศาสตร ์ 29.95 27.69 -2.26 
วิทยาศาสตร ์ 33.41 37.07 3.66 
สังคมศึกษาฯ - - - 
ภาษาต่างประเทศ 29.35 37.67 +8.32 

เฉลีย่ 34.81 35.68 +0.87 
ตารางที ่7 ผลการทดสอบ O-NET ปกีารศึกษา 256๒ – 256๓ ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3 

กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
ปกีารศึกษา 2562 ปกีารศึกษา 2563 

ภาษาไทย 54.97 53.47 -1.50 
คณิตศาสตร ์ 24.37 23.69 -0.68 
วิทยาศาสตร ์ 29.58 28.92 -0.66 
สังคมศึกษา - - - 
ภาษาต่างประเทศ 30.49 31.71 +1.22 

เฉลีย่ 34.85 34.45 -0.40 
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ตารางที ่8 ผลการทดสอบ O-NET ปกีารศึกษา 256๒ – 2563  ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
ปกีารศึกษา 2562 ปกีารศึกษา 2563 

ภาษาไทย 41.67 40.30 -1.37 
คณิตศาสตร ์ 23.86 21.92 -1.94 
วิทยาศาสตร ์ 27.97 29.92 +1.95 
สังคมศึกษาฯ 33.05 34.60 +1.55 
ภาษาต่างประเทศ 25.15 24.84 -0.31 

เฉลีย่ 30.34 30.32 -0.02 
 

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ V-NET ปีการศึกษา 256๒ – 2563 
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
ปกีารศกึษา 2562 ปกีารศกึษา 2563 

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 

43.63 32.86 -10.77 
 

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ V-NET ปีการศึกษา 256๒ – 2563 (ระดับ ปวส.2) 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่ 

ผลตา่ง 
ปกีารศกึษา 2562 ปกีารศกึษา 2563 

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
 

40.12 - - 
  

ตารางที ่ 11  สัดสว่นเด็กทีเ่ข้าศึกษาในระดับปฐมวยั 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 77 70 70 70 

 

ตารางที ่ 12  สัดสว่นนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัประถมศึกษา 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 93.81 93.13 95.65 - 

 

ตารางที ่ 13  สัดสว่นนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 ปีการศึกษา  2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 81.52 84.06 84.55 - 

 

ตารางที ่ 14  สัดสว่นนกัเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 78.85 80.64 81.14 - 
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ตารางที ่ 15  อัตราการเข้าเรยีนระดับอาชวีศกึษา จังหวดักาฬสนิธุ์ 

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

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

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

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป ์  108 89  89  90  
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
กาฬสินธุ์  

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

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 1026  944  929  1,011 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 85  61  106  116 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาต ิ

 107  88  130  128 

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

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

ทีม่า : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

ส่วนท่ี  

บรบิทท่ีเกีย่วขอ้ง 

สภาพทัว่ไปของจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
“หลวงพ่อองค์ด าลือเลื่องเมืองฟ้าแดดสงยางโปงลางเลิศล้ าวัฒนธรรมผู้ไทผ้าไหมแพรวา 

ผาเสวยภูพานมหาธารล าปาวไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านป”ี ค าขวัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ ์
 

 ที่ตัง้และอาณาเขต  
จังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อ าเภอ 135 ต าบล 1,584 หมู่บ้าน 

274,274 ครัวเรือนประชากร 975,853 คนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอยู่ใน
ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 - 17 องศาเหนือและอยู่ระหว่างเส้นแวงที่
103 - 104 องศาตะวันออกห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 519 กิโลเมตรเนื้อที่ประมาณ 6,946.75 
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4.4 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีอาณา
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือติดจังหวัดสกลนครและจังหวัด 
อุดรธานี 

ทิศตะวนัออกติดจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด 
มุกดาหาร 

ทิศใต้ติดจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัด 
มหาสารคาม 

ทิศตะวนัตกติดจังหวัดมหาสารคามและ 
จังหวัดขอนแก่น 

 

แผนที่ตั้งอาณาเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 ประชากร  
 ประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ์วิเคราะห์ตามช่วงชั้นอายุแล้ว พบว่าโครงสร้าง ประชากร
ของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นรูปปิรามิดแบบรวงผึ้ง แสดงให้เห็นว่าประชากรของจังหวัดมีอัตราเด็กแรกเกิด 0–4 ปีต่ า 
ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 25-44 ปี มีจ านวนมาก ซึ่งถือเป็นประชากรวัยแรงงานที่จะสร้างมูลค่า
และผลผลิตให้กับจังหวัด ส าหรับในระยะ 20 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์จะประสบปัญหา
ประชากรวัยแรงงานน้อยลง และมีประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไปสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
เป็นหลัก เนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานในช่วงอายุ
ดังกล่าว ส่วนภาคการเกษตร อาจไม่มากเท่าที่ควร ลักษณะ
โครงสร้างประชากรเช่นนี้จะส่งผลให้ขาดก าลังแรงงานเพ่ือสร้าง
ผลผลิต และ ขยายเศรษฐกิจ ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุเพ่ิม
สูงขึ้นจะเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐเพ่ิมขึ้นในการจัด 
สวัสดิการและดูแลสุขภาพของประชากรสูงอายุ 
 

๒ 



15 
 

 

  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรทั้งสิ้น 977,175คน เป็นประชากรชาย 483,447คน และ
เป็นประชากรหญิง 493,728คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา : 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   2. กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  
  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ได้น าเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน้าที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตามค าสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 
2560 มาเป็นกรอบในการก าหนดเครื่องมือการติดตามประเมินผล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งมีบริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายความมั่นคงแห่ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจุดเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

๔๘๓,๔๔๗ คน 

๔๙๓,๗๒๘ คน 

๙๗๗,๑๗๕ คน 
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 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้ก าหนดหมวดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
การเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ 
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ 
มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆและได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของ
ตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่ งกฎหมายดั งกล่ าวอย่ างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน  
เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา  
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
 1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
  3)ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้
ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้
ประกอบวิชาชีพครู 
  4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ
ถนัด และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
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  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา 
ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการ ศึกษาและจัดท า 
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการ 
 

 2. ยุทธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561-2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 การประเมนิผลการพฒันาตามยทุธศาสตรช์าต ิ 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
(พ.ศ. 2564-2565)และโครงการส าคัญเพื่อบรรลเุป้าหมายยทุธศาสตรช์าติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณวันที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2562ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนย่อย 
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 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
 10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ3.1 การปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืนใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐใน 4 แผนย่อย ได้แก่  
3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ 3.5การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3 .4 การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
 

 3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
(พ.ศ. 2564-2565)และโครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่
ได้มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศ
ฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยการพัฒนา
ประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให ้
ความส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
 การพร้อมรับ (Cope)หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤต  
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก 
 การปรับตัว (Adapt)หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทางที่ด าเนินการ
อยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  
 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform)หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และสถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ 
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โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อน
ประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ2)การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 3)การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
และ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ 
 ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที ่1 และ 3 ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง
ระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือ
และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการ
ทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจ าเป็นในการด ารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 
 3.3 โครงการส าคญัเพือ่บรรลเุป้าหมายยทุธศาสตรช์าติและแผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2563ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  สศช. และทุกส่วนราชการด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  
  1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  2) การจัดท าโครงการส าคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่าง การ
พัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย(xyz) 
  3) การจัดล าดับความเร่งด่วนของโครงการส าคัญ 
  4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการ
ส าคัญ (รายการห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain Thailand)           จ านวน 6 โครงการส าคัญ 
ประกอบด้วย 
 1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความมั่นคง  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการส าคัญฯปี 2565  
  010102คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดย
แนวทางสันติวิธี 
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  2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
 2) แผนแมบ่ทที ่11 ประเดน็การพฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ  
  เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย/โครงการส าคญัฯปี 2565  
 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิ เ ค ร าะห์  รั กกา ร เ รี ยนรู้  มี ส า นึ กพล เ มื อ ง  มี ค ว ามกล้ าหาญทางจริ ย ธ ร รม  มี ค ว ามสามารถ 
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
  3) แผนแมบ่ทที ่12 ประเดน็การพฒันาการเรียนรู้ 
  เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย/โครงการส าคญัฯปี 2565  
  120101คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
  2. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
  3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 
 3.4 แผนแมบ่ทเฉพาะกจิภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตรช์าต ิอนัเปน็ผลมาจากสถานการณ์โควดิ-19 
(พ.ศ. 2564-2565) 
    แนวทางการพฒันาที ่1 การเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานรากภายในประเทศ 
    1. โครงการส่งเสริมเวทีเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   แนวทางการพฒันาที ่3 การพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชวีติของคนใหเ้ปน็ก าลงัหลักใน
การขับเคลื่อนการพฒันาประเทศ 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 
 

 4. แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรงุ)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จ านวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้าน
สังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ด้าน
การศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ด้านประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน(3) ด้านกฎหมาย (6) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(12) ด้านการศึกษา   
 2) แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) ดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
  เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุก
มิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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  กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
  (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
  (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา 
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 
  (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
 3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
  เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จ าเป็นตาม
หลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมายประกอบดว้ย 5 กจิกรรมปฏริปู 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  
  (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืนเป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่
ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
แนวทางประชารัฐ  
  กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
  (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
 11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุ ง )  ด้าน การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้
ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
  กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
  (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
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 12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
 เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ าทางการ ศึกษา
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษา  ให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ข้อ 4.2 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ใน
ศตวรรษท่ี 21ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมข้อ 4.1 การลด
ความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด   ช่วงชีวิต
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรมใน อุตสาหกรรม เป้ าหมายเ พ่ิมขึ้ น  1 .5 ผู้ สู งอายุมี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี  
มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิตเรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศกึษา ประกอบดว้ย 5 กจิกรรมปฏริปู 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 
 



23 
 

 

  ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอนของ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการด าเนนิการปฏริปู 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) 
ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 
  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 
 กิจกรรมปฏริปูที ่2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการด าเนนิการปฏริปู 
  1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
  2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
  3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
  5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินการ 
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการด าเนนิการปฏริปู 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน
และตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน
และตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความต้องการจ าเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ 
ครู และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ าเป็น 
  ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาครูที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน 
ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การ
บริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา 
   ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
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   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
และการคงวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 

 5. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัทีส่บิสอง (พ.ศ.2560-2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ.2561-2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคมยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 6. นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ด้วยความมั่นคงแหง่ชาต ิ(พ.ศ.2562-2565) 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ ซึ่ง
ความมั่นคงแห่งชาติรวม7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย19 แผนซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย
แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบาย
ที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่ 11) 
แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผน การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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 7. นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตร)ี 
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความ
ซ่ือสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศและการเป็น
พลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) 
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 
พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย(8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย8.7 จัดท าระบบ
ปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายหลักท่ี 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 
7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบาย
เร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

 8. เป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) 
เมื่อวันที่ 25กันยายน 2558 ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลง
นามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)ทดแทนเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs)ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.
2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) 
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่
ท าลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่ง
จะตอ้งร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ประเทศไทยได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ โดย
มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย.  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
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  1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs ส าหรับประเทศไทยตามท่ี สศช. เสนอ 
  2. มอบหมายให้ สศช. ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับ
ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
  3. เห็นชอบให้ยกเลิกการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
  4. ปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
 2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2  
และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 
 3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  
ระดับชาติเชิงนโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : 
กรรมการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
  4. การจดัท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตรช์าติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ) 
 กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงาน
หลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก 
ประกันว่ าทุ กคนมีการศึ กษาที่ มี คุณภาพอย่ า งครอบคลุ มและ เท่ า เทียม  และสนับสนุน โอกาส 
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
  2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
    เป้าหมายย่อย 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.2  สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี2573 
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  เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษาและสร้าง
หลักประกัน ว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุก
ระดับ อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง 
ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573  
     เป้าประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้ เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของ
วัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
    เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่
อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
    เป้าประสงค์ที่ 4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทาง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
  ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนรายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

 9. แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ(พ.ศ.2560-2579)  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค  
ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะในการ
ท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education)  
อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ 
ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิด
ส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ :คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
 วตัถปุระสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
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 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพ
และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  
ที่ จั ดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่ มีความเชี่ ยวชาญและเป็น เลิ ศ เฉพาะด้าน 3)  การวิจั ยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา ก าลังคน
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาศกัยภาพคนทกุชว่งวยัและการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู้ 
 เป้าหมาย 1) ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 
และคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ3) สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่ง
เรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการ
ผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ ง
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เรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ  
 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศกึษา 
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบ
ข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัด
การศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรี ยนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่ ง เสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 2) 
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาประสทิธภิาพของระบบบรหิารจดัการศกึษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้ เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริม
ให้ปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่ ง เสริมการมีส่ วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการจัดการศึกษา  
4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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 10. นโยบายการจดัการศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565 

   1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
และผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้  

    T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส  
    R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 
    U (Unity)   หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
    S (Student-Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 

  T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลยี 
   2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างาน
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างาน ที่จะท าให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ เรียน และประชาชน กลั บมาให้ความไว้วางใจในการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
   3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   

ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  นโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  
  2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัลเพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะท้ังด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4. การพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารและการจดัการศกึษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศกึษาใหม้ีความเปน็อิสระและคลอ่งตวัการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหาร
และการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการ
บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู ้และทักษะทีจ่ าเปน็ในการศึกษาต่อระดบัอุดมศกึษาทัง้สายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   7. การน ากรอบคณุวฒุแิหง่ชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวฒุิอา้งอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขา
ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
   9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   10. การพลกิโฉมระบบการศกึษาไทยดว้ยการน านวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจดัการศึกษาทกุระดบัการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
ทางการศึกษา และผู้ เรียนที่ มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

   นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3. ฐานข้อมูล Big Dataมุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
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   4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)สนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของ
ผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 

 11. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
   11.1 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
  พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
 ๑) บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
 ๒) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ๓) สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 

 ๕) พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 12. แผนบรูณาการด้านการศกึษาระดบัภาค(ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 
 วสิยัทัศน ์

 “ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตสามารถพ่ึงตนเอง
ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน” 
  พันธกจิ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และเชื่อมโยงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของหลักสูตรและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการแข่งขันในเวทีโลก 
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 เป้าหมาย 
  1. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3. ประชากรวัยเรียนและวัยท างานมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. ประชากรวัยเรียนและวัยท างานมีศักยภาพในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก 
 ทิศทางแผนบรูณาการดา้นการศกึษาระดบัภาค (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
2. พัฒนาศักยภาพของประชากรทุกช่วงวัย 
3. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

ส่วนท่ี 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
 
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2563 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดเครื่องมือการ
ติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการติดตามประเมินผล และความ
ร่วมมือจากทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามภารกิจและ
บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด ซึ่งมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่า  
 ๑. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๒. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 

 การสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้ เป็นการสรุปผล
การด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัด รวมผลการด าเนินงานจากทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง และได้ด าเนินการ  
ในประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้น าผลการด าเนินงานฉบับนี้เป็นข้อมูลประกอบการ
ทบทวนภารกิจในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในปีต่อไป จึงขอน าเสนอผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม ดังนี้ 
 

 ตารางที ่16 โครงการส าคญัทีส่รุปผลการด าเนินงาน 
 

ยทุธศาสตร ์ โครงการส าคญั หนว่ยงานด าเนนิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :จัดการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สู่ความความมั่นคงและยั่งยืน 

1. โครงการการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
2. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคล
บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
3. โครงการยกระดับคณุภาพกิจกรรมสภานักเรียน สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
4. โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจภัยรอบด้านทุกมิต ิ
5. โครงการการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงและขับเคลื่อนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ภายใตม้าตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
6. โครงการเสริมสร้างคณุธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 
7. โครงการ อารยเกษตร สบืสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชด าริ เศรษฐกจิพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ และ
ความหวัง” 
8. โครงการ การแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
 

ศธจ.กาฬสินธุ ์
 
ศธจ.กาฬสินธุ ์
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 

๓ 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการส าคญั หนว่ยงานด าเนนิการ 
9. โครงการการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงและขับเคลื่อนงาน
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อ เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงภัยคุกคามจากภัยพิบัติต่างๆ 
11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ใหเ้กิด
ขึ้นกับนักเรียน 
12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงภัยจากโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัตซิ้ า โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  
และตระหนักถึงภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
14. โครงการ การค้ามนุษย์ การคกุตามในชีวิตและทรัพย์สิน 
อาชญากรรมไซเบอร์ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามจากการค้ามนุษยร์วมถึงภัยจากความ
รุนแรงต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นกับนักเรียน 
15.โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
16. โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะอนั
พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ โรงเรียนคณุธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
17. โครงการส่งเสริมการจัดการศกึษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรยีนรู้ 
แบบ Active Learning 
18. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาสูส่ถานศึกษา 
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อด าเนินงานขับเคลื่อนอารย
เกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพยีง
ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ และความหวัง” 
20.โครงกากรประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ ์
21. โครงการคา่ใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
22. โครงการอบรมโรงเรียนพอเพยีงท้องถิ่น 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
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สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
อบจ.กาฬสินธุ ์
 
อบจ.กาฬสินธุ ์
 
อบจ.กาฬสินธุ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพผู้เรยีนให้มี
สมรรถนะและทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 

1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
2. โครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
3. โครงการส่งเสรมิเวทีและประชาคมเพื่อการจดัท ารูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
4. การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2563 

ศธจ.กาฬสินธุ ์
 
ศธจ.กาฬสินธุ ์
ศธจ.กาฬสินธุ ์
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
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5. ส่งเสริมการอ่าน(ตัวอย่างโครงการของโรงเรียนในสังกัด 
โรงเรียนบ้านแกวิทยายน) 
6. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
7. โครงการส่งเสรมิการวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning ร่วมกับภาคีเครอืข่าย 
8. โครงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุวทูตความดสีู่วิถีพลเมืองโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคเีครือข่ายในระดับโรงเรียน 
9. โครงการส่งเสรมิ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี 
(CONNEXT ED) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
10. โครงการอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
11. โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรยีนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครูผูส้อน 
12. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   
13. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
14. การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
15. โครงการประเมินคณุภาพผู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
(NT) ปีการศึกษา 2563 
16. โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรยีนสู่อาชีพและ
การมีงานท าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาปี
การศึกษา 2563 
17. โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนภาษาไทย :  
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนไดทุ้กคน” 
18. โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นแก่ครผูู้สอนวชิาภาษาไทยและคณิตศาสตร ์
19. โครงการ การสังเคราะหร์ายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 
20. โครงการการตรวจเยีย่มพื้นท่ีเชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
21. โครงการส่งเสรมิการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้สูศ่ตวรรษที่ ๒๑ 
22. โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายไดร้ะหว่างปิดภาคเรียนให้แก่
นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสินธุ ์
23. โครงการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
อบจ.กาฬสินธุ ์
 
อบจ.กาฬสินธุ ์
อบจ.กาฬสินธุ ์
 
อบจ.กาฬสินธุ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพยุคใหม่ ที่ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

1. โครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
2. โครงการขับเคลื่อนการยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกล กศจ. 
3. โครงการอบรมเตรยีมความพรอ้มและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ตามหลักสตูรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีน 
(Classroom Action Research : CAR) แบบ PAR 

ศธจ.กาฬสินธุ ์
 
ศธจ.กาฬสินธุ ์
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
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5. การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถี
พุทธในสังกัดเพื่อส่งเสรมิการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ปีการศึกษา 2564 โดยใช้การประชุม
ระบบออนไลน์ผ่าน Application Google Meeting 
6. การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขัน้สูงส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นแก่ครผูู้สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 
7. โครงการอบรมออนไลน์หลักสตูรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
8. โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรยีนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครูผูส้อน 
9. โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะครผููส้อนเพศวิถีศกึษาและทักษะชีวิต 
10. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
Active Learning ร่วมกับภาคีเครอืข่าย 
11. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
12. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
13. โครงการส่งเสริมศักยภาพเพือ่พัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ด้านศิลปะดนตร ี

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
อบจ.กาฬสินธุ ์
อบจ.กาฬสินธุ ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ์
2. โครงการทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
3. โครงการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา 
4. โครงการการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการมีงานท า 
5. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ยประเทศไทย 
6. โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
7. โครงการติดตามข้อมลูนักเรียนเข้าเกณฑเ์รียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
๘. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
๙. กิจกรรม ดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองเด็กนักเรยีน 
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรยีนสู่อาชีพ
และการมีงานท าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
1๑. โครงการทุนการศึกษาส าหรบันักเรียน นักศึกษา ผูด้้อย โอกาส 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์
 

สนง.ศธจ.กาฬสินธุ์  
 
สนง.ศธจ.กาฬสินธุ ์
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
อบจ.กาฬสินธุ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

1. กิจกรรม Big Cleaning Dayของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ ์
2. โครงการจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
3. โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนร์าชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2564 
 

สนง.ศธจ.กาฬสินธุ ์
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
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4. โครงการการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม2564 
5. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูต้ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
6. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 
อบจ.กาฬสินธุ ์
อบจ.กาฬสินธุ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารจดัการศึกษา 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2563 - 2565 
2. โครงการก ากับ ติดตามประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอนและการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID–19) ภาคเรียนท่ี 1/2563 
๓. โครงการให้ค าปรึกษาเรื่องแนวทางการบริหารงานการเงิน การคลัง
ของสถานศึกษา เพื่อการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด  
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
๕. โครงการ เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
๖. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๗. โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
๘. โครงการการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา  
“ทิศทางการบริหารจดัการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ยุคความปกติในรูปแบบใหม”่ 
๙. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 
๑๐. โครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“ ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2564 
1๑. โครงการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Intrgrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
1๒. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3 ด าเนินงานงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการดา้นการศึกษา 
1๓. โครงการการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1๔. โครงการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียนไทย-จีน (MOU)  
ระหว่างองค์การบรหิารส่วนจังหวดักาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื้อ 

ศธจ.กาฬสินธุ ์
ศธจ.กาฬสินธุ ์
 
 
ศธจ.กาฬสินธุ ์
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 
อบจ.กาฬสินธุ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ ์

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสตูรท้องถิ่น 
 (ตัวอย่างโครงการของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์
สงเคราะห์) 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ / 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ตัวอย่างโครงการของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบา้น
แกวิทยายน) 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
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ยทุธศาสตร ์ โครงการส าคญั หนว่ยงานด าเนนิการ 
3. โครงการสืบสานความเป็นไทยและวันส าคัญ (ตัวอย่างโครงการของ
โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนดา่นแตร้าษฎรส์งเคราะห์) 
4. โครงการส่งเสรมิการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 
5. ส่งเสริม/สนับสนุน สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม/ภูมิปญัญาท้องถิ่น/เอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๖. โครงการปฏิบตัิธรรม 
 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 
อบจ.กาฬสินธุ ์

 
 
 

ผลกำรด ำเนนิงำน  

รำยยุทธศำสตร ์
 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  จดัการศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาสูค่วามความมัน่คงและยัง่ยนื 
 

 ผลการด าเนินงานจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินการที่ปรากฏ ดังนี้  
 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 ๑. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 2. เพ่ือด าเนินโครงการ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 1. การประชุมขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข และมอบโล่/

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และ 2561 ให้แก่สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินการคัดเลือกผลงาน
รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทองปีการศึกษา 2561 
และระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 58 แห่ง โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

1. โครงการการขบัเคลื่อนการด าเนนิงานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา 
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ซึ่งมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และรับโล่และเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 2. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2564 และวันที่  15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อนุมัติ
รายชื่อผู้ ได้รับการพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระดับจังหวัด และด าเนินการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้กับผู้ได้รับบ าเหน็จ
ความชอบฯ จ านวน 10 คน  

             3. การรายงานผลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด Narcotics 
Information System for Province Agenncy: NISPA ดังนี้  

  3.1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  
   - คิดเป็นร้อยละ 62.01 
  3.2 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  
  - คิดเป็นร้อยละ70.92 
  3.3 สถานศึกษาระดับชั้นขยายโอกาส มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษามี

กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  - คิดเป็นร้อยละ 76.50 
  4.  การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดใน

สถานศึกษา Care And Trace Addiction in School System :CATAS 
  4.1 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน  666 

แห่ง รายงานข้อมูลในระบบจ านวน  604  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  90.69 
  4.2 การส ารวจค้นหา คัดกรองสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาจากการ

รายงานข้อมูลในระบบ CATAS พบว่า สถานศึกษาที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด/ยาเสพติดใน
สถานศึกษา จ านวน 61 แห่ง นักเรียนนักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับ สารเสพติด/ยาเสพติดและการใช้ยาในทางที่
ผิด จ านวน 1,423 คน โดยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด และการใช้ยาในทางที่ผิด ดังนี้ ยาบ้า 
จ านวน 54 คน กัญชา จ านวน 3 คน เหล้า จ านวน 521 คน บุหรี่ จ านวน 427 คน เหล้าและบุหรี่ จ านวน 
417 คน และโปรโคดิล จ านวน 1 คน 

  4.3  ผลการคัดกรอง 
  - ผู้ใช้    22  คน 
 - ผู้เสพ  32  คน 
 - ผู้ติด     4  คน 
  4.4  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
  - การให้ค าปรึกษา/เยี่ยมบ้าน  32  คน 
  - กระบวนการจิตสังคมในสถานศึกษา 25  คน 
 - ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4  คน 
 - ส่งต่อบ าบัดรักษาในสถานศึกษา21 คน 
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  4.5  สถานะผู้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 - อยู่ระหว่างการดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรียนและยังเรียน

ตามปกติ  22  คน 
 - อยู่ระหว่างการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลและยังเรียนปกติ 7 คน 
 - บ าบัดหายแล้ว และยังเรียนตามปกติ  5  คน 
 5. การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน

สถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพ่ือน าเสนอผลการปฏิบัติงานให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นประจ าทุกเดือน 

 6. การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
 6.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน

โครงการ To Be Number One ในสถานศึกษา โดยร่วมประชุมและท า MOU ร่วมกับเครือข่ายฯ และเข้าร่วม
ประกวดจังหวัด To Be Number One เป็นประจ าทุกปี 

  6.2 โรงเรียนมีการขับเคลื่อนชมรม To Be Number One และจัดตั้งศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่น To Be Number One  ตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน และบางโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนชมรม  To 
Be Number One ได้อย่างเข้มแข็งจนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศ 
 

ภาพกจิกรรม 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท า

หน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีงานท า 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและ

ชุมชนมีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 
 

 ผลการด าเนินงาน  
 1. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการจัดอบรมตามโครงการสร้างและส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 2. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 
28 – 30 มีนาคม  2564 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มี
โอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพ่ือให้มี
งานท า ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเองสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  

 

ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการสร้างและสง่เสรมิความเปน็พลเมอืงด ีตามรอยพระยคุลบาทด้านการศกึษาสูก่ารปฏบิตัิ 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ดูแลสภานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถ สนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได้ โดยให้กิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งในจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   
 2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สามารถพัฒนา 
กิจกรรมของสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3. เพ่ือขยายผลให้โรงเรียนมีการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
ดีเด่น โดยคัดเลือกโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น เพ่ือมอบรางวัลประกาศยกย่องและเป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคและประเทศ 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
    1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผน จัดท าหลักเกณฑ์ การแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียน ประจ าปี 2564 
   2. จัดการแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประเภทโรงเรียนประถมศึกษาและขยาย
โอกาสทางการศึกษา   
  3. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 ผลการด าเนนิงาน 
  เชงิปรมิาณ 
 ๑. ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน จ านวน ๑๐ คน ประธานสภานักเรียน กรรรมการ 
สภานักเรียน จ านวน ๑๓ คน ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดท าเอกสาร บทบาทหน้าที่ 
การด าเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษา 
 ๒. โรงเรียนประเภทประถมศึกษา จ านวน ๕ แห่ง ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาจ านวน ๔ แห่ง 
 ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๔  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ มีตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๔ ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดแข่งขัน ดังนี้ 
  - ประเภทประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  
  - ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนชุมชน
นาจารย์วิทยา 

เชงิคณุภาพ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลสภานักเรียน และนักเรียนมีองค์
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถสนับสนุนบทบาทกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2. โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สามารถ
ต่อยอดกิจกรรมสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

3. โครงการยกระดบัคุณภาพกิจกรรมสภานกัเรยีน  
สถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 1 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือสร้างทักษะชีวิต เสริมภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน มีความสมดุลของชีวิต ทั้งด้าน เก่ง ดี มีสุข  
สามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนได้ มีความตระหนักถึงภัยอันตรายใกล้ตัว 
 2. เพ่ือสร้างนักเรียนแกนน า ให้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับน าไปขยายผลสู่เพ่ือนๆ และ
นักเรียนในโรงเรียนเดียวกันต่อไป 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สามารถคิดวิเคราะห์ ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 1.จัดการประชุมคณะท างาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานี
ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานการจัดโครงการ วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจภัยรอบด้านทุกมิติ                         
 2. ด าเนินการจัดโครงการ วัยรุ่น  วัยใสต้านภัยรอบด้านทุกมิติ  โดยมีระยะเวลาในการจัด 
จ านวน 1 วัน ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร– วงศ์มาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 
 3. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

 ผลการด าเนนิงาน 
  เชงิคณุภาพ 
  1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 70 คน ได้รับความรู้ด้านทักษะชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกัน 
วิธีการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 
  2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 70 คน ได้รับความรู้การใช้วิจารณญาณการรับสื่อประเภท
ต่างๆ รู้เท่าทนัภัยรอบตัว  
  3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 70 คน เป็นแกนน าเพ่ือขยายองค์ความรู้สู่เพ่ือนและนักเรียน
ในโรงเรียนต่อไป 
  เชงิคณุภาพ 
  1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน รู้จักวิธีการป้องกันภัยและแก้ไข
ปัญหาด้านต่างๆ 
  2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีเจตคติ  ที่ดี เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สามารถคิดวิเคราะห์ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
  3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายน าองค์ความรู้ขยายผลสู่เพื่อนและนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันได้ 
 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 

 

4. โครงการวัยรุน่ วยัใส ใสใ่จภยัรอบดา้นทกุมติิ 
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หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
  วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้สถานศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน จากภัยรอบ
ด้านและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง               

 2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง               

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีระบบการติดตามงานและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม อย่างมีคุณภาพ 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 1. จัดสรรงบประมาณค่าด าเนินงานกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 
 2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและ

พิธีรับมอบป้าย 
 3. ออกนิเทศติดตามการใช้สื่อนิทาน ชุดการเล่นพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัยต้นแบบและการ

ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและความปลอดภัยในสถานศึกษารอบด้าน  
 4. จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกและตั้งปณิธานความดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยา

เสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2564 
 5. จัดท าเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานด้านการต่อต้านและป้องกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา 
 6. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบน าร่องในการด าเนินงาน

โครงการกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 
  

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ  
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทั้ง 35 แห่ง สามารถน าหลักสูตรการอบรมลูกเสือ

ต้านภัยยาเสพติดไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  เชงิคณุภาพ 
1. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดทุกคนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ มีหลักคุณธรรมจริยธรรม ไปป้องกันเฝ้า

ระวังภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดเกิดทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน 

 

ภาพกจิกรรม 
 

 

 
 

 

 

5. โครงการการจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คงและขบัเคลือ่นงานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา 
ยาเสพตดิในสถานศกึษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

ภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 3.   เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 1.พิธีประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2. การบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือในการในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 3.การบันทึกความมุ่งม่ัน  ตั้งใจในการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส”     
  

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ  
 บุคลากร จ านวน 75 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

และมีความเชื่อม่ันและร่วมมือพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
  เชงิคณุภาพ 

 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม 
และความโปร่งใสและมีความเชื่อมั่นและร่วมมือพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

ภาพกจิกรรม 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา  
(โครงการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ) 
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หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อประชุมปฏิบัติการ ผู้บริหาร ครู ที่รับผิดชอบ โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา  
ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” 

 2. เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการ จัดท าโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” การจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษา 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 1. ประชุมปฏิบัติการ ผู้บริหาร ครู ที่รับผิดชอบ โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด 

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” 
 2. การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา /การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง                                      
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ  
 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู ที่เข้ารับการประชุมเขิงปฎิบัติการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา 

ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย“โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” มีความรู้ความ
เข้าใจการจัดกิจกรรม 

 2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูกลุ่มเป้าหมายน าแนวทางการจัดการ อารยเกษตรสืบสาน 
รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย“โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” 
ไปบูรณาการการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 

 

  เชงิคณุภาพ 
 1. ผู้บริหาร ครู กลุ่มเป้าหมาย มีความตระหนักความส าคัญ ในการจัดเรียนรู้ อารยเกษตรสืบสาน 
รักษา ต่อยอด  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” 
 2. ผู้บริหาร ครูกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม อารยเกษตร 
สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา  แห่งน้ าใจและความหวัง” 
 

ภาพกจิกรรม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รกัษา ตอ่ยอด ตามแนวพระราชด าร ิเศรษฐกจิพอเพียง 
ดว้ย “โคก หนอง นา แหง่น้ าใจและความหวงั” 
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หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ แจ้งข้อราชการส าคัญ  
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ  
 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 78 คน  
 

  เชงิคณุภาพ 
 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม 
ทุกวันจันทร์ 

ภาพกจิกรรม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละบทบาทของเครือข่าย
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้ปกครอง และทีมสหวิชาชีพในเขต
พ้ืนที่บริการอย่างมีส่วนร่วม 

 ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา ได้พัฒนาเต็มศักยภาพท่ีสมบูรณ์ 
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 ๓. เพ่ือได้รับทราบปัญหาและความคาดหวังของผู้ปกครอง และสถานศึกษาในการให้ความ
ช่วยเหลือและดูแลอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

 ๔. เพ่ือช่วยนักเรียนในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้ได้จบการศึกษาภาคบังคับ  “คืนนักเรียนสู่
ห้องเรียน คืนคนดีสู่สังคม 

 ๕. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนสีขาว 
ที่มีคุณภาพเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้และมีระบบการคัดกรองดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. โครงการการแสดงออกถงึความจงรกัภกัดี ตอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์ 

9. โครงการการจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คงและขบัเคลือ่นงานปอ้งกนั และแกไ้ขปญัหา 
ยาเสพตดิในสถานศกึษา ประจ าปงีบประมาณ 2564 ภายใตม้าตรการปอ้งกนั 

การแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 กิจกรรมที ่1 จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2564 

ภายใต้การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามบริบท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 กิจกรรมที ่2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ระบบ NISPA/ระบบ Catasประจ าปี 2564 

 กิจกรรมที ่3  จัดท าป้ายรณรงค์เลิกเหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จ านวน ๕๘ แห่ง 

 กิจกรรมที ่4  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจงานเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน และนักเรียนศึกษาประศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ประจ าปี 2564 

 กิจกรรมที ่5  จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจ าปี 2564  
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ  
 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จ านวน 199 แห่ง 
 

  เชงิคณุภาพ 
 1. นักเรียนในสังกัดทุกคนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ มีหลักคุณธรรมจริยธรรม ไปป้องกันเฝ้า
ระวังภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดเกิดทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน  
 3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทั้ง 58 แห่ง สามารถน าหลักสูตรการอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน 
จากภัยรอบด้านและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง               
 5. บุคลากรในสังกัดทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง               
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบการติดตามงานและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม อย่างมีคุณภาพ 

ภาพกจิกรรม 
 

กิจกรรมที ่1 
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กิจกรรมที ่2 

 
 
กิจกรรมที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที ่4 

 
 
กิจกรรมที ่5 
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หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามจากภัยพิบัติต่างๆ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 ด าเนินการแจ้ง ก าชับ ให้สถานศึกษาด าเนินการ เฝ้าระวัง เตรียมการรักษาความปลอดภัย และ

วางแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ กับความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ บุคลากร และนักเรียน
  

 ผลการด าเนนิงาน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามี

ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามจากภัยพิบัติต่างๆ  โดยได้ด าเนินการแจ้ง ก าชับ ให้สถานศึกษา
ด าเนินการ เฝ้าระวัง เตรียมการรักษาความปลอดภัย และวางแผนรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ 
กับความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ บุคลากร และนักเรียน ดังนี้ 

  1. ด้านอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา ให้ด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ส ารวจภายในและนอกอาคารให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้อยู่เสมอ 

  2. ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ ให้สถานศึกษาวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ วางแผนรับมือกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น อัคคีภัย ไฟป่า พายุฤดูร้อน เป็นต้น 

  3. ความปลอดภัยในการเดินทาง ให้สถานศึกษารณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน โดยบูรณาการร่วมกันดับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  4. การเฝ้าระวังการจบน้ าในช่วงปิดภาคเรียน และโดยเฉพาะในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ด้วย เนื่องจากโรงเรียนในสังกัด ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ นักเรียนหยุดเรียนที่บ้าน ต้อ
วงก าชับให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง เป็นต้น 

  5. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมรับการอบรมให้ความรู้และ
การจัดการพิบัติภัยธรรมชาติด้วยรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Vidio Communications เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้พิบัติภัยธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและรากฐาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน พร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ 
โดยโรงเรียนจัดกิจกรรม 

 บูรณาการกับการเรียนการสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น  
  1. มีการจัดการให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามจากภัยพิบัติต่างๆ 
  2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง 
  3. สร้างองค์ความรู้ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ เช่น วาตภัย ภาวะ

โลกร้อน ลูกเห็บ ฟ้าผ่า เป็นต้น 
  4. จัดให้มีการเรียนการสอน อบรมคุณธรรมและขอความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน

การเฝ้าดูแลนักเรียนและบุตรหลาน 
  5. เข้ารับการอบรมการป้องกันภัยพิบัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมหน้าเสาธง บูรณาการสอนในชั้นเรียน  ฯลฯ 

10. โครงการสง่เสริมสนบัสนุนให้สถานศกึษามคีวามรู้  
ความเขา้ใจและตระหนกัถงึ 
ภยัคกุคามจากภยัพบิตัติา่งๆ 
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หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุ เพ่ือเฝ้า
ระวังและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 1. แจ้งแนวทางการด าเนินงาน  
 2. ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร เป็นแบบอย่างที่ดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 
 3. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด  

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุ เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ดังนี้ 
 1. มาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 1.1 แจ้งแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด เห็นความส าคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 
โดยให้ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง รวมทั้งให้น าแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาด าเนินการเพื่อให้การเดินทางสัญจรอย่าง
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 1.2 ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร เป็นแบบอย่างที่ดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 
 1.3 ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การก าหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทางถนนเป็นวาระ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และ เรื่อง การสร้างความตระหนักและ
จิตส านึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังต่อเนื่องและยั่งยืนตามวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศ ณ วันที่ 
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้  
 1) แจ้งก าหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยัง
สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้สถานศึกษารวบรวมสถิติตลอดท้ังปี
ของนักเรียนเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุการตาย เจ็บ พิการ ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในและนอก
สถานศึกษา ให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทราบทันที 
 2) หากมีการจัดอบรม/ประชุม ให้น าเรื่องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมเติม/
สอดแทรก ในหลักสูตร/วาระการประชุม 
 3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาใน
สังกัดและหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดจิตส านึกในวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยจัดท าป้ายไวนิล
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” อย่างน้อย 1 ป้าย พร้อมติดตั้งหน้า
หน่วยงานหรือสถานที่ที่เห็นชัดเจน และน าค าขวัญ พิมพ์ไว้ท้ายหนังสือราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

11. โครงการสง่เสริมสนบัสนุนให้สถานศกึษามคีวามรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัถงึ 
ภยัจากอุบตัเิหตุ เพื่อเฝา้ระวงัและป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึน้กับนกัเรยีน 
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 4) หน่วยงาน/สถานศึกษา ถือปฏิบัติตามมาตรการ 10 รสขม ได้แก่ 1.ขับรถเร็วกว่าที่
กฎหมายก าหนด 2.ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับข่ี 6.แซงในที่คับขัน 
7.ขับข่ีรถขณะเมาสุรา 8.ไม่สวมหมวกนิรภัย 9.ใช้รถมอเตอร์ไซด์ที่ไม่ปลอดภัย 10.ใช้โทรทรัพย์มือถือขณะขับรถ  
 5) แจ้งมาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา เพ่ือความปลอดภัย 
 6) แจ้งมาตรการป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนประสบภัยทาง น้ า 
 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี ๒๕๖๔  
 นอกจากนี้   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาในสังกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้กับผู้เรียน ด้านอุบัติเหตุ โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น  
 1. จัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หน้าเสาธง บูรณาการในการ
เรียนการสอน และจัดบอร์ดนิทรรศการในชั้นเรียน เป็นต้น 
 2. จัดกิจกรรมต ารวจมาให้ความรู้ ด้านการจราจร กฎจราจรในการขับขี่อย่างปลอดภัย 
 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและบูรณาการเข้ากับวิชาเรียน และร่วมกับ
องค์กรภายนอกในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ และชุมชนตลอด  
 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 5. รณรงค์ สร้างจิตสมนึกในการระมัดระวัง การไม่ประมาทในชีวิต ให้ความรู้หน้าเสาธง   
 6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพ่ือให้
เกิดจิตส านึกในวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยจัดท าป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิต
วิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” อย่างน้อย 1 ป้าย พร้อมติดตั้งหน้าหน่วยงานที่เห็นชัดเจน และน าค า
ขวัญ พิมพ์ไว้ท้ายหนังสือราชการ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยจากโรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 1. แจ้งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. แจ้งคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
 3. แนะน าการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ 
 4. ให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ ข่าวสาร ประกาศ มาตรการ ในการเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
 5. ประชาสัมพันธ์คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)    

12. โครงการสง่เสรมิสนบัสนนุใหส้ถานศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจ และตระหนกัถงึภยัจากโรคอบุตัิ
ใหม ่และโรคอบุตัซิ้ า โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 ผลการด าเนนิงาน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยจากโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความตระหนัก
และห่วงใยในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นกับบุคลากรและนักเรียน จึงได้
ด าเนินการดังนี้ 
 1. แจ้งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก
กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด พร้อมทั้ง
ให้ปฏิบัติตามคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรับรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด 
 2. แจ้งคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 3. แนะน าการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ 
 4. ให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ ข่าวสาร ประกาศ มาตรการ ในการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
 5. ประชาสัมพันธ์คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  เป็นต้น 
 นอกจากนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้แจ้งให้สถานศึกษาใน
สังกัด ด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
อย่างเคร่งคัด เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและนักเรียน  โดยมีกิจกรรมและบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน และถือปฏิบัติอาทิ เช่น 
 1. กิจกรรมหน้าเสาธง บูรณาความรู้ในการตัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. ให้ความรู้..ร่วมใจใส่หน้ากาก..ล้างมือ.ถือเจล..รักษามาตรกาMDHTT   
 3. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลตนเองในสถานการณ์อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งออกมาตรการ
ในการป้องกันให้นักเรียนปลอดภัยที่ก าลังเผชิญ 
 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ า 
 5. ประสานงานและบูรณาการร่วมมือกับ รพสต. รพ. อสม.ในพื้นที่ ในการป้องกันและเฝ้าระวังฯ 
อย่างเคร่งครัด 
 6. บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตาม 6 มาตรการในสถานศึกษา  อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
  6.1 มีการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 
  6.2 สวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 
  6.3 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
  6.4 จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
  6.5 ท าความสะอาดห้องเรียน พ้ืนผิวสัมผัส เปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อระบายอากาศ 
  6.6 ลดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมากเพ่อลดความแออัดที่การสัมผัสรว่มกัน 
 

 ในการนี้ ณ ปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพ้ืนที่แดง มีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ออกประกาศให้ทุกโรงเรียน
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หยุดท าการเรียนการสอนที่โรงเรียน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ท าให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดท าการเรียน
การสอนได้ตามปกติ  
 นอกจากนี้ สพท.จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับกลุ่มสถานศึกษา เมื่อช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2563 ช่วงการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการออกนิเทศติดตาม การ
ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติต่างๆ เช่น คู่มือ
การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ  คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 และคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รวมถึงการปฏิบัติตาม
ค าสั่งของ สบค.จังหวัดในการ  เปิด - ปิด โรงเรียน  และการให้สถานศึกษาประเมินตนเองตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุข 6 มิติ 44 ข้อ อย่างเข้มงวด ในกรณีที่โรงเรียนเปิดท าการเรียนการสอน 
 
 

 
 
 

 

หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 1. แจ้งก าชับสถานศึกษาเก่ียวกับมาตรการฯ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการ

ป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 
 2. ส่งคู่มือแนวทางการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 

2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
 3. แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือเฝ้าระวังและติดตาม

สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
 4. แจ้งประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์  

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
(PM 2.5) ในการนี้ เพ่ือลดและป้องกันการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรและนักเรียน 
จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จึงได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. แจ้งก าชับสถานศึกษาเก่ียวกับมาตรการฯ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการ
ป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ส าหรับ
สถานศึกษา หากได้รับผลกระทบให้รายงานข้อมูลให้ทราบ โดยให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 
  1.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และแนวทางลด
และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ส าหรับสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
  1.2 รายงานการเปิด-ปิด ของสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับผลพระทบเนื่องจากถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ให้ทราบโดยด่วน 
  1.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  

13. โครงการสง่เสริมสนบัสนุนให้สถานศกึษามคีวามรู้ ความเขา้ใจ  
และตระหนกัถงึภยัจากฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM 2.5) 
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 2. ส่งคู่มือแนวทางการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
 3. แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 4. แจ้งประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งแจ้งและพ้ืนที่
การเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ประจ าปี พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยใหถ้ือปฏิบัติอย่างเข้มงวด 
 นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน พร้อมรับมือกับภัยจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ เช่น  
 1. สร้างองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติและป้องกันภัยจากฝุ่นละออง เช่น การไม่เผาขยะที่ท าให้เกิด
มลพิษทางอากาศ การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง 
 2. บูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงจูงใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
 3. ท า mouไม่เผาขยะทั่งโรงเรียนและชุมชน/ร่วมกันสวมแมส 
 4. มีกิจกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อน ามารีไซเคิล และก าจัดขยะให้ถูกวิธี โดยไม่ผ่านกระบวนการ
เผาที่ก่อให้เกิดมลพิษ หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 
 5. จัดกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning ทั้งบริเวณภายในและนอกห้องเรียน  
 6. กิจกรรมปลูกจิตส านึกสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันและลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
โดยมีการเฝ้าระวังระดับสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวช้อง 
 7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และข้อควรปฏิบัติในการลดโลก
ร้อน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการลดความเปลี่ยนแปลงของโลก  เป็นต้น 
 
 
 
 

 

 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามจากการค้ามนุษย์ 
รวมถึง ภัยจากความรุนแรงต่างๆ ในการนี้ เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดข้ึนกับนักเรียน 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 1. โครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ปี 2564  
 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานภารกิจเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

นักศึกษา ประจ าศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564  

14. โครงการ การคา้มนษุย ์การคกุตามในชวีติและทรพัย์สนิ อาชญากรรมไซเบอรส์ง่เสรมิสนบัสนนุ
ใหส้ถานศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนกัถงึภยัคกุคามจากการคา้มนษุยร์วมถงึภยัจากความ

รนุแรงต่างๆ เพื่อเฝ้าระวงัและปอ้งกนัไมใ่ห้ปญัหาเกดิขึน้กบันกัเรยีน 
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 3. โครงการระบบการดูและช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 

 4. แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับ
การศึกษาท่ีเหมาะสม  

 5. แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น กระทรวงศึกษาธิการ  

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามจากการค้ามนุษย์รวมถึง ภัยจากความรุนแรงต่างๆ ในการนี้ เพ่ือ
เฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดข้ึนกับนักเรียน จึงได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. โครงการค่ายทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ปี 2564 แผนงานขยาย
โอกาสทางการศึกษา  
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะชีวิตและเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียนในการแก้ไขให้ตนเองพ้นจากพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์หรือหลงเข้าไปหา
วงจรปัญหาวิกฤติต่างๆ เช่น การใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท การค้ามนุษย์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร การถูกคุกคามทางเพศ ยาเสพติด เป็นต้น  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด ให้คิดได้ คิดป็น คิดถูก สิ่งที่
ควรท าไม่ควรท า มีความรับผิดชอบ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและการควบคุมอารณ์ สร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืน ได้เพ่ือนพี่น้อง ครูที่ดี รู้จักเข้าใจตนเอง พัฒนาตนเอง บนพื้นฐานประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 
 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนงานภารกิจเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา ประจ าศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564  
 วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ ฝ่าย
ปกครอง และท้องถิ่น เฝ้าระวังนักเรียนในเรื่องความประพฤติที่ไม่เหมาะสม และปลอดภัย  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาท การหนีเรียน ยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร การออกกลางคัน เป็นต้น 
 3. โครงการระบบการดูและช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
ทั้งด้านกายภาพและบุคคลทั้งในและนอกโรงเรียน นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ด้วยการส่งเสริมอย่างถูกวิธี
ตามพัฒนาการของวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา รวมทั้งเกิดภาคเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
 4. แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับ
การศึกษาท่ีเหมาะสม ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนที่ ที่ ศธ 04010/ว2693 ลงวันที่ 
5 ตุลาคม 2563 
 5. แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น กระทรวงศึกษาธิการ 
 นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน พร้อมรับมือกับการ
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เปลี่ยนแปลงจากภัยด้านการค้ามนุษย์ โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น  
  1. ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้รู้ทันในการป้องกันตนเองและครอบครัว 
  2. สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนให้สามารถหลีกเลี่ยงจากการถูกคุกคามทางเพศ และการค้ามนุษย์ 
  3. ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว. การป้องกันและการเข้าใจถึงลักษณะนิสัยของ
แต่ละบุคคล. การปฎิบัติตนที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัวและสังคม 
  4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง การเฝ้าระวังภัยอันตราย มีความพร้อมรับมือจากภัย
คุกคามการค้ามนุษย์ 
  5. ทางโรงเรียนได้ให้ความรู้กับนักเรียนโดยบูรณาการพร้อมกับการเรียน และปลูกจิตส านึกให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
  6. กิจกรรมหน้าเสาธง , บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  7. ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม จากการค้ามนุษย์ให้กับ
นักเรียนได้  
  8. ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้รู้ทันในการป้องกันตนเองและครอบครัว  เป็นต้น 
  9. ประชุมสร้างความเข้าใจกับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อท าความเข้าใจปรึกษาหาข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ฯลฯ 
 
 
 
 

 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพ่ือ
สามารถพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้  

 2. เพื่อให้โรงเรียนสามรถเป็นโรงเรียนแกนน าและพัฒนาเครือข่าย ผ่านการจัดกิจกรรมค่าย
คุณธรรม ห้องเรียนคุณธรรม และครอบครัวคุณธรรม มีเครื่องมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมที่มีมาตรฐาน โรงเรียนสามารถจัดการเองได้  

 3. เพื่อนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จ  
ตามรูปแบบการนิเทศ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมืองระหว่าง วันที่ 1  สิงหาคม 2564  ถึง  30  กันยายน 2564 

การด าเนินโครงการ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนเนื่องจากโรงเรียนได้ส่งโครงงานเข้าร่วมรับการประเมิน 
โครงงาน “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง”  ในปีงบประมาณท่ี 2563  และได้รับรางวัลชมเชย คือโรงเรียน
ค าบงวิทยาคม  ท าให้ได้ต่อยอดโครงการเดิมซึ่งโรงเรียนได้ท าอยู่แล้ว ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ท าโครงงาน การท า
สบู่เหลวจากสบู่ก้อน เพ่ือชะลอหรือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ในการท า

15.โครงการสง่เสรมิกจิกรรมนกัเรยีนเพือ่เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม 
และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



59 
 

 

โครงงานในครั้งนี้  ได้น าหลักธรรมเข้ามาอยู่ในกระบวนการของการท างานร่วมกันของนักเรียนเพื่อฝึกทักษะ
และสร้างนิสัยในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยใช้กระบวนการการท าโครงงานดังนี้ 

 จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปลูกจิตส านึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน 
  1. ประชุมวางแผน โดยครูที่ปรึกษา วางแผนร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น 
  2. รับฟังความคิดเหน็/ความรู้สกึของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนสว่นใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น 
  3. ออกแบบกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
  3.1 กิจกรรม y , z คิดอาสา  พาอัลฟ่า ท าดี 
  3.2 กิจกรรม  I am O.K , you are O.K 
  3.3 กิจกรรมฮีโร่ ความดี 10 นาที 
  4. กิจกรรามท าสบู่เหลวจากสบู่ก้อนเป็นกิจกรรมร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ             ภาพกจิกรรม 
 นักเรียนโรงเรียนค าบงวิทยาคมทุกระดับชั้น เข้า
ร่วมโครงการกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ยอมรับกฎกติกา
ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 95 % 
 เชงิคณุภาพ 
 ผู้บริหารและครู โรงเรียน ได้พัฒนาการด าเนิน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม มีความตระหนัก รู้เข้าใจ และคิด
อย่าง มีเหตุผล  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
 

 
 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพ่ือ
สามารถพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้  

 2. เพื่อให้โรงเรียนสามรถเป็นโรงเรียนแกนน าและพัฒนาเครือข่าย ผ่านการจัดกิจกรรมค่าย
คุณธรรม ห้องเรียนคุณธรรม และครอบครัวคุณธรรม มีเครื่องมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมที่มีมาตรฐาน โรงเรียนสามารถจัดการเองได้  

 3. เพื่อนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จ  
ตามรูปแบบการนิเทศ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมืองระหว่าง วันที่ 1  สิงหาคม 2564  ถึง  30  กันยายน 2564 

การด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ได้คัดเลือกโรงเรียนเพ่ือด าเนินโครงการ  และได้กลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
 1.กิจกรรมค่ายนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายแยกรายกลุ่มสถานศึกษา

จ านวน 15 โรงเรียน  นักเรียนท ากิจกรรมโรงเรียนละ 25 คน ประกอบด้วยโรงเรียน 

16. โครงการกจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
และคา่นยิมของชาต ิโรงเรยีนคณุธรรม ประจ าปงีบประมาณ 2564 
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 1.บ้านค าอีหงส์ 
  2.โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 
  3.โรงเรียนบ้านผึ้ง 
  4.โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 
 5.โรงเรียนค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎ์บ ารุง 
  6.โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 
  7.โรงเรียนหนองห้างอ านวยวิทย์ 
  8.โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 
  9.โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 
  10.โรงเรียนบ้านค าพิมูล 
  11.โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บ ารุง 
  12.โรงเรียนบ้านชาด 
  13.โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 
  14.โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 
  15.โรงเรียนบ้านดงหมู 
 การจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด 100 % ได้ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมจาก

โครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียน ดังนั้นโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย
โดยการคัดเลือกของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โดย
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  กิจกรรมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
มากที่สุดคือ ความเสียสละ ความอดทน และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ได้ฝึกทักษะ
ให้กับนักเรียนแกนน าก่อน เพ่ือขยายผลให้กับเพ่ือนนักเรียนอ่ืนๆ ต่อไป  

 2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่งแบบรายงานตามโครงสร้าง 1000 คุรุชนคนคุณธรรม  ปีการศึกษา 2564 เพื่อประกาศเกียรติคุณ และ  
คนดีต้องมีที่ยืน โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ที่ 3 ได้ประเมินและผ่านการคัดเลือก 
ผู้บริหารจ านวน 8 คน  ครู จ านวน 22  คน เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรต่อไป 

 3. นิเทศโรงเรียน คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2  ดาว จาก 10 กลุ่มสถานศึกษา เนื่องจาก
สถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) จากข้อตกลงของ
คณะกรรมการ ดังนั้นการนิเทศติดตามในครั้งนี้ เราจึงเฉพาะเจาะจง โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมค่ายนักเรียน 
และได้มอบเกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2  ดาวให้กับโรงเรียน ทั้ง 15 โรงเรียนในปีการศึกษา 2564  

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 จ านวน 199 
โรงเรียนได้รับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมชาติ 
 

 เชงิคณุภาพ 
 ผู้บริหารและครู โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ได้รับการพัฒนาการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
มีความตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง มีเหตุผล 
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ภาพกจิกรรม 
 

       
 
 

 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทที่แตกต่างกันอย่าง 
มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินการ. 

 2. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ปฏิบัติได้ดีเด่นสร้างขวัญและก าลังใจโรงเรียนดีมีที่ยืน โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 3. เพื่อนิเทศติดตาม โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง "แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า " 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมืองระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 

การด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ได้คัดเลือกโรงเรียนจากการนิเทศเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

 1. โรงเรียนโพธิ์ค าประสรรค์ 2. โรงเรียนนางามวิทยา 3. โรงเรียนสามัคคีบัวขาว
 4. โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์  5. โรงเรียนบ้านส้มป่อย 

 การด าเนินการนิเทศเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ได้มีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา เพื่อให้การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ

ครอบคลุมและเป็นตัวแทนที่ดีของโรงเรียน   ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์ 
http://www.vitheebuddha.com เพ่ือให้โรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจได้ลงทะเบียนสมัคร โดยโรงเรียน
จะต้องส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และ
ข้อมูลการด าเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ แล้วท าการคัดเลือกตัวแทน
โรงเรียนทั้งหมดจ านวน 30 โรงเรียน 

 ๒. จัดท าสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยน าโรงเรียนทั้งหมด จ านวน 30 โรง มาประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าเพื่อสังเคราะห์หาข้อสรุป แนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 
ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ๓. ทดลองใช้ในสภาพจริง น าแนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ไปนิเทศ
ติดตาม โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จ านวน 30 โรงเรียน 

17. โครงการสง่เสรมิการจดัการศกึษาแนวพทุธดว้ยการจดัการเรยีนรู ้แบบ Active Learning 
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 ๔. ประเมินผลโดยคณะท างานประเมินผล เพื่อตรวจสอบผลส าเร็จของการด าเนินงานโดยใช้
กรอบแนวคิด CIPP model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมิน
ปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตที่ได้ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ประชาชนใน
พ้ืนที่ บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 ๕. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน สรุปผลและรายงานอัตลกัษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ การประเมินผล
ความส าเร็จของโครงการต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติ  

 แนวทางด าเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธท าให้โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้น าอัตลักษณ์ ๒๙ 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไปเป็นตัวชี้วัดในการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ามาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง โรงเรียนจากโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด ๑๙5 โรงเรียนให้เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอ่ืนๆ 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 จ านวน 195 
โรงเรียนได้รับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมชาติ 
 เชงิคณุภาพ 
 ผู้บริหารและครู โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ได้รับการพัฒนาการด าเนินโครงการโรงเรียน วิถีพุทธมีความ
ตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง มีเหตุผล 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

 2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และบูรณาการการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  

 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

18. โครงการการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงดา้นการศกึษาสูส่ถานศกึษา 
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 4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตส านึกในปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา และบูรณาการการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  

 5. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจัดการแบบมีส่วน
ร่วมในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  

 6. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นสถานศึกษา
พอเพียงเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาและขยายองค์ความรู้น ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

 7. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ให้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีวิธีการด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  

 - ด าเนินการในระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2564  
  สถานที่ด าเนินการวันที่ 22 มกราคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  23 มกราคม 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  24 มกราคม 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  25 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  26 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 การด าเนินการกิจกรรมที่ 1 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ และคณะ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1. การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา 
  2. เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ และข้ันตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ 
  3. กระบวนการเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ และการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  4. การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และการน าเสนอ

การถอดบทเรียน 
 - ด าเนินการในระหว่างวันที่ 4 และ 11 มิถุนายน 2564  
  สถานทีด่ าเนินการ 4 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนจุมจัง

อุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  11 มิถุนายน 2564 โรงเรยีนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 การด าเนินการกิจกรรมที่ 1 โดยการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงตาม

เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 3 ด้าน 8 
องค์ประกอบ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
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  1. การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

  2. เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ และข้ันตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ 
  3. กระบวนการเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ และการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  4. การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และการน าเสนอ

การถอดบทเรียน 
 

 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินสถานศึกษา  
  -ด าเนินการในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 
  สถานที่ระยะที่ 1 การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับกาประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 
  22 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  23 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  25 มีนาคม 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สถานที่ระยะที่ ๒ การนิเทศ ติดตามการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับกาประเมินเป็นศูนย์

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 6 เมษายน 2564 
  30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  4 เมษายน 2564 โรงเรียนจมุจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  6 เมษายน 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สถานที่ระยะที่ 3 การนิเทศ ติดตาม การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 – 2, 7 – 8 เมษายน 2564 
  1 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  7 เมษายน 2564 โรงเรียนจมุจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  8 เมษายน 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  การด าเนินการกิจกรรมที่ 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. การประชุมวางแผนการด าเนินงานการนิเทศติดตามการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือประเมิน

เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล เป็น 4 ชุด ประกอบด้วย คณะ ก.ต.ป.น. ประธานกลุ่มสถานศึกษาท่ีโรงเรียนขอรับ
การประเมินสังกัด ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ๒. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามตามค าสั่งออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามปฎิทิน
ปฏิบัติงาน ตามกรอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.ด้านการศึกษา 3 ด้าน 8 องค์ประกอบ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแนะน าสถานศึกษาให้จัดเตรียมเอกสาร การปรบับริบท ภูมิทัศน์ใหพ้ร้อมรับการประเมิน 

  3. คณะกรรมนิเทศ ติดตามตามค าสั่ง ออกติดตามสถานศึกษาในวันประเมินเพื่อ
สังเกตการณ ์เก็บข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รับฟังการสะท้อนผลหลังการประเมิน น ามา
สังเคราะห์จัดท าข้อมูลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
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  - ด าเนินการในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2564 
  สถานทีก่ารนิเทศ ติดตามการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับกาประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียน
สมสะอาดพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 การด าเนินการกิจกรรมที่ 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. การประชุมวางแผนการด าเนินงานการนิเทศติดตามการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือประเมิน

เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน
และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  ๒. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามตามค าสั่งออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามปฎิทิน
ปฏิบัติงาน ตามกรอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.ด้านการศึกษา 3 ด้าน 8 องค์ประกอบ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแนะน าสถานศึกษาให้จัดเตรียมเอกสาร การปรับบริบท ภูมิทัศน์ให้พร้อมรับการประเมิน 

  3. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามตามค าสั่ง ออกติดตามสถานศึกษาในวันประเมินเพ่ือ
สังเกตการณ์ เก็บข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รับฟังการสะท้อนผลหลังการประเมิน น ามา
สังเคราะห์จัดท าข้อมูลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

 

 กิจกรรมที่ 3 การประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ด าเนินงานการพัฒนาสถานศึกษา
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ
พร้อมรับการประเมินฯ โดยมีวิธีการด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินฯ จ านวน 
32 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 96 คน  

 2. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้ 
  2.1 เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง และข้ันตอนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
  2.2 การบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.3 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน าเสนอการถอดบทเรียน 
 

 กิจกรรมที่ 4 การประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

 การด าเนินการกิจกรรมที่ 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 1. การประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา โดย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอผลการด าเนินงาน ตามประเด็นดังนี้ 
  2.1 การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
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  2.2 การขับเคลื่อนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

  2.3 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดที่ขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 

  2.4 สถานศึกษาในสังกัดท่ียังไม่ประเมินตนเองเพ่ือขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 จากการด าเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กิจกรรม
การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ส่งผล
ให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตามกระบวนการและประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
 ๑. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และยั่งยืน  
 ๒. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทุกระดับชั้นน าสู่ความสมดุล ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  
 ๓. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
  ๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ๒) นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมน าความรู้ ได้รับการพัฒนา ทักษะวิชาการ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างยั่งยืน 
  ๓) ผู้ปกครอง ชุมชน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต 
 ๔. สถานศึกษาพอเพียง มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงอย่างยั่งยืน 
 ๕. สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนามีความพร้อมรับการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. ศึกษานิเทศก์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
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หนว่ยงานด าเนนิการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา 
แห่งน้ าใจและความหวัง” 

 2. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ สู่การปฏิบัติ 

 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตส านึกให้กับโรงเรียนในสังกัดสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 4. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนิเทศ ติดตาม ขยายผลการด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือด าเนินงานขับเคลื่อนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตาม

แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” กลุ่มเป้าหมายคือ 
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 12 คน โดยศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ อ าเภอค าชะ
อี จังหวัดมุกดาหาร ในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนด้วยฐานการ
เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ประกอบด้วย ฐานการ
เรียนรู้ จ านวน ๙ ฐาน ดังนี้  

  ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ โคก หนอง นา 
  ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ ข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียง 
  ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ ไก่ไข่อินทรีย์ 
  ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ ปลาเลี้ยงคน 
  ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ ปุ๋ยและน้ าหมัก 
  ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ กสิกรรมหลุมพอเพียง 
  ฐานการเรียนรู้ที่ ๗ คนเอาถ่านหัวใจพอเพียง 
  ฐานการเรียนรู้ที่ ๘ แปรรูปพอเพียง 
  ฐานการเรียนรู้ที่ ๙ ระบบน้ าอัตโนมัติ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 1. ศึกษานิเทศก์ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การขับเคลื่อนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา 
แห่งน้ าใจและความหวัง” 
 2. ศึกษานิเทศก์ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 คน สามารถสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกใน
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ สู่การปฏิบัติ 

19. โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่ด าเนนิงานขบัเคลือ่นอารยเกษตร สบืสาน รกัษา ตอ่ยอด  
ตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีงดว้ย “โคก หนอง นา แหง่น้ าใจ และความหวงั” 
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 3. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจส่งเสริม สนับสนุน 
และสร้างจิตส านึกให้กับโรงเรียนในสังกัดสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
 4. ศึกษานิเทศก์ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 คน สามารถนิเทศ ติดตาม ขยายผลการ
ด าเนินงานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงยังโรงเรียนในสังกัด จ านวน 199 โรงเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ภาพกจิกรรม 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  วัตถุประสงค์ 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก นักเรียนกล้าแสดงออก การเรียนรู้การเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีและส่งเสริม
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 1. จัดให้มีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก นักเรียนได้มีความรู้ใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. กิจกรรมให้เด็ก นักเรียนแสดงกิจกรรมกลุ่ม น าเสนอ และสรุป 
   

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ 
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 เชงิคณุภาพ 
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

20. โครงกากรประชาธิปไตยในโรงเรียนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาตระหนัก และเข้าใจในโทษของยาเสพติด  
 ๒. จัดให้มีแกนน าในสถานศึกษาในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๒ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

  

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ 
 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ 
 

 เชงิคณุภาพ 
 ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักและเข้าใจในโทษของยาเสพติด และจัดให้มีแกน
น าในโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ืออบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ บนหลักความพอประมาณ สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขัน้ตอน 
 จัดอบรมตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
   

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิเชงิปรมิาณ 
 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียงร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21. โครงการคา่ใชจ้า่ยในการรณรงคป์อ้งกนัปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา 

22. โครงการอบรมโรงเรยีนพอเพยีงทอ้งถิน่ 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรยีนให้มสีมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
  

 ผลการด าเนินงานจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินการที่ปรากฏ ดังนี้  
 
 

 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 1. เพ่ือให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ/แนว 

ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. เพ่ือวิเคราะห์/วิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด 
 4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 

กจิกรรมที ่1 :ประชุมเชิงปฏิบตัิการสังเคราะห์ วิจยั นวัตกรรม 
การบริหารจัดการ การจดัการเรียนรู้ การนิเทศตดิตามและ
ประเมินผล 
    - รวบรวมข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบ O-NET 3 ปี
ย้อนหลัง และข้อมลู การท าวิจัยทีเ่กี่ยวข้องและข้อมูลสาระ
สนเทศของโรงเรียนในโครงการ  
    - การสังเคราะห์ วิจยั นวัตกรรม การบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล 

1. มีตัวอย่างงานวิจัยนวัตกรรม การบริหารจัดการ  
การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศติดตามและประเมินผล  
2. มีฐานข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลัง 
และข้อมลู การท าวิจัยที่เกีย่วข้องและข้อมลูสารสนเทศของ
โรงเรียนในโครงการIFTE จ านวน 17 แห่ง 
 
 

กจิกรรมที ่2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรยีนกลุม่ เป้าหมายเพื่อ
สรา้งการรับรู้แนวด าเนินงานโครงการ IFTE 
    - ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ “Innovation 
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ์ 
    - น าเสนอแนวทางการจัดท านวัตกรรม การบริหารจดัการ การ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล 

1. คณะ Supervisor Teams ผู้บริหาร ครูผูร้ับผดิชอบ 
ของโรงเรียนในโครงการ IFTE มีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ IFTE 
๒. คณะSupervisor Teams ผู้บริหาร ครูผูร้ับผดิชอบ  
มีความพึงพอใจ ระดับที่มาก (๔.๓๓) 
๓. โรงเรียนในโครงการ IFTE ทั้ง 17 แห่ง ได้แนวทางในการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาดา้นต่างๆ ทั้ง ๓ ด้าน 
 

กจิกรรมที ่3 :ประชุมเชิงปฏิบตัิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียนพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ IFTE 
    - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนา
นวัตกรรมตามโครงการ 
    - คัดเลือกนวัตกรรมการปฏบิัตทิี่ดี (Best Practice)  
ด้านการบริหารจดัการ ด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

1. มีการมอบรางวัลผลงานท่ีได้การคัดเลือกนวัตกรรมการ
การศึกษาInnovation For Thai Education (IFTE) 
ด้านการบริหารจดัการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศตดิตาม 
และประเมินผล 
๒. มีการน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ลงานท่ีชนะเลิศจาก
การคัดเลือกนวัตกรรมการการศึกษาInnovation For Thai 
Education (IFTE)ด้านการบรหิารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศตดิตาม และประเมินผล 
 

1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  
นวตักรรมการศกึษา เพื่อพฒันาการศกึษา 
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กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 
๓. คณะSupervisor Teams ผู้บริหาร ครูผูร้ับผดิชอบ  
มีความพึงพอใจ ระดับที่มากท่ีสุด (๔.58) 
 

กจิกรรมที ่4 :นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายด าเนินงานตามแนวทางของโครงการ IFTE 

1. โรงเรียนกลุม่เป้าหมายทั้ง 17 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการครบ 100% 
๒. โรงเรียนได้รับการพัฒนาการจดัท านวัตกรรมการศึกษา  
จาก คณะSupervisor Teams ครบทุกแห่ง 

กจิกรรมที ่5 :ประชุมเชิงปฏิบตัิการเครือข่ายทางวิชาการ ร้อย
แก่น สารสินธุ์ สรุปผลการ ประเมนิผล ด าเนินงานตามโครงการ 
IFTE 

1. มีการน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ลงานท่ีชนะเลิศจาก
การคัดเลือกนวัตกรรมการการศึกษาInnovation For Thai 
Education (IFTE)ด้านการบรหิารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศตดิตามและประเมนิผลระดับเครือข่ายทางวิชาการ  
ร้อยแก่นสารสินธุ ์
๒. มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง และเผยแพร่
ผลงานระดับเครือข่ายทางวิชาการร้อยแก่นสารสินธุ ์

กจิกรรมที ่6 :ประชุมเชิงปฏิบตัิการสรุปผลการ ประเมินผล 
ด าเนินงานตามโครงการ IFTE 
    - สรุปรายงานผล และเผยแพรน่วัตกรรม การบริหารจดัการ 
การจัดการเรยีนรู้ การนเิทศติดตามและประเมินผล ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ และรายงานผลเสนอต่อ ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 
และ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1. มีสรุปผลการด าเนินงานโครงการ IFTE เป็นรูปเล่ม 
2. มีการน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมการศึกษา  
ตามโครงการ IFTE ไปยัง ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 และ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

กิจกรรมทีด่ าเนนิการ ภาพประกอบกจิกรรม 
กิจกรรมที1่ การอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการด าเนินงานโครงการ Innovation 
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ระหว่าง
วันท่ี ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  
ณ โรงแรมตรัง แขวงบางขุนพรหม  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

 

กิจกรรมที ่2 การประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการศึกษา ร้อยแก่นสารสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง 
วันท่ี ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมแก่ง ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค ๑๒ 
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กิจกรรมทีด่ าเนนิการ ภาพประกอบกจิกรรม 
กิจกรรมที3่ การประชุมเชิงปฏิบตักิารวาง
แผนการด าเนินงานโครงการ Innovation 
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุม ศธจ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการ
ช้ัน ๒ 
 
 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อ
สร้างการรับรู้แนวทางการด าเนินงาน
โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบูรพา 
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม โครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๙ 
มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๔  ณ โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายโครงการ IFTE 

 
 
 
 

 

กิจกรรมที ่6 นิเทศ ติดตาม โครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ครั้งที่2 ระหว่างวันท่ี ๑ – ๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายโครงการ IFTE 
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กิจกรรมทีด่ าเนนิการ ภาพประกอบกจิกรรม 
กิจกรรมที7่ ประชุมเชิงปฏิบัติการตัดสิน
ผลงานนวัตกรรมการศึกษา Innovation 
For Thai Education (IFTE) ส่วนท่ี 1 
ประเมินเลม่รายงานผลการใช้นวัตกรรม 
วันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หอ้งประชุม
บูรพา ส านักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 

 

 
 

กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการตัดสิน
ผลงานนวัตกรรมการศึกษา Innovation 
For Thai Education (IFTE) ประเมินผล
งาน ส่วนท่ี 2 การน าเสนอผลงานและสื่อ
เอกสารประกอบการน าเสนอ ระหว่างวันท่ี  
8 – ๑5 กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 9 ประชุมเชิงปฏิบัติการตัดสิน
ผลงานนวัตกรรมการศึกษา Innovation 
For Thai Education (IFTE) ระดบัภาค 
วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม 
มีสุข ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที1่0 การประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
นวัตกรรมทางการศึกษาตามโครงการ IFTE 
(Innovation For Thai Education)
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 วันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมบรูพา ส านักงาน กศน. 
จังหวัดกาฬสินธุ ์
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 
ระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 กิจกรรมที่ 1. นิเทศ ติดตาม โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1. วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม อ าเภอดอนจาน 
 - โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์อ าเภอกมลาไสย 
  2. วันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง อ าเภอยางตลาด 
 - โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม อ าเภอยางตลาด 
  3. วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์  อ าเภอนามน 
 - โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม  อ าเภอ สมเด็จ 
 4. วันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - โรงเรียนธนพรวิทยา อ าเภอยางตลาด 
 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย 
  5. วันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - โรงเรียนบ้านกลาง อ าเภอกุฉินารายณ์ 
 

 กิจกรรมที่ 2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ผลการนิเทศ ติดตาม โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทั้ง ๙ โรงเรียน ด้านผู้บริหารจัดท าแผนนิเทศ ติดตาม ด้านครูจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 

2. โครงการ Coaching Team เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษา 



75 
 

 

 ด้านผูบ้รหิารสถานศกึษา 
 ผู้บริหารมีการประชุม สร้างการรับรู้ ให้กับครูทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยการระดม
ความคิด มีการวิเคราะห์ Test Blueprint ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่จะออกข้อสอบ O-NET จัดทีมเข้าสอน  
จัดตารางเรียนแบบพิเศษ จัดท าแผนและคู่มือนิเทศภายใน เข้าเยี่ยมนักเรียนและนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
100% ให้นักเรียนฝึกท าข้อสอบ O-NET อย่างน้อย ๕ ปี ย้อนหลัง ช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ทบทวน
ครั้งสุดท้ายก่อนสอบ จากนั้นก็จัดท าสรุป ประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน และเผยแพร่ต่อหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง ต่อไป 
 ด้านครผููส้อน 
 ๑) ศึกษาเอกสารแผนการพัฒนาการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา O-NET ให้ละเอียด
และเข้าใจ 
 2) วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนในปีที่ผ่านมาว่ามีมาตรฐานและตัวชี้วัดใด
ที่ควรน ามาพัฒนาและปรับปรุง  
 3)ศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดจาก Test Blueprint เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อสอบ 
 4)รวบรวมแนวข้อสอบ O-NET ในแต่ละปีตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ตาม Test 
Blueprint เพ่ือน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะการออกข้อสอบของแต่ละปี 
 ๕) จัดหาสื่อและนวัตกรรม ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อม 
 ๖) ชี้แจงความส าคัญของการทดสอบ O-NET เพ่ือให้นักเรียนรับทราบแนวทางและความส าคัญ 
 7)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม Test Blueprint ให้
นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบ O-NET ในแต่ละปี ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด พร้อมเฉลยโดยละเอียด 
 8) ทบทวนและฝึกท าข้อสอบอย่างหลากหลาย 
 9) สรุปผลการด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน ครูกับครู และครู
กับผู้บริหาร ปฏิทินการด าเนินงาน ของผู้บริหารและครูจะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน 
 
 
 

ภาพกจิกรรม 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 กิจกรรมที ่1:จัดประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 

ด าเนินการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สรุปผลการ
ประชุม ดังนี้ 
  1.1 การด าเนินการตามโครงการทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน และ
ด าเนินการด้วยความจริงใจเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน 
 1.2 การพัฒนาหลักสูตรด าเนินการตามหลักการพัฒนาหลักสูตร 3 ระบบ ระบบการร่างหลักสูตร
ระบบการบริหารหลักสูตรระบบการประเมินหลักสูตร 
 1.3 ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมให้ความร่วมมือในกรณีสนับสนุนครูฝึก
ฝีมือแรงงานเพ่ือฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน  
 1.4 แนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   1) ให้มีปรับร่างหลักสูตรโดยการพิจารณาค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ให้สามารถน ามาเทียบโอนผลการเรียนได้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดการรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยได้มีการจัดการวิชาการศึกษาทั่วไป 
ซึ่งต้องมีองค์ความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์ คือ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปควรมีลักษณะเป็นการบูรณาการผสมผสานระหว่างเนื้อหาวิชาในศาสตร์ต่าง ๆ 
ดังกล่าว จ านวน 30 หน่วยกติ ดังนี้ 
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    จ านวน 15หน่วยกิต 
  2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์     จ านวน   3หน่วยกิต 
  3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     จ านวน   3หน่วยกิต 
  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   6 หน่วยกิต 
  5. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ   จ านวน   3หน่วยกิต 
   จากทีป่ระชุมได้ด าเนินการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา ระหว่าง คณะกรรมการที่มา
จากโรงเรียนน าร่องทั้ง 3 โรงเรียน และอาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ผลการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
ที ่ กลุม่วชิาการศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยั โรงเรยีนน ารอ่ง หมายเหต ุ
1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 1) ยังไมส่รปุผล 1) ยังไมส่รุปผล  
2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร ์ 1)สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 

    3 (2-2-5) 
2) สุขภาพและการสร้างสุขภาพ
แบบองค์รวม 3 (2-2-5) 

1) ศลิปะ 
2) สุขศึกษาและพลศึกษา 

เทียบได ้
ร้อยละ 10 

3. โครงการส่งเสรมิเวทแีละประชาคมเพือ่การจดัท ารปูแบบและแนวทางพฒันาหลกัสตูร
ตอ่เนือ่งเชือ่มโยงการศกึษาขั้นพืน้ฐานกับอาชวีศกึษาและอดุมศกึษา 
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ที ่ กลุม่วชิาการศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยั โรงเรยีนน ารอ่ง หมายเหต ุ
3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 1) กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

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

1) ส31101 สังคมพื้นฐาน    1.5 นก. 
 
2) ส30281 อาเซยีนศึกษา     0.5 นก. 
 
3) 31101 สุขศกึษาและพลศึกษา 0.5  นก. 
4) ส30231หน้าที่พลเมือง0.5 นก. 

 

4 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1) การคดิและการตัดสินใจ 
 
 
 
2) คณติศาสตร์เพื่อชีวิต 

1) คณติศาสตร์พื้นฐาน 2 
2) คณติศาสตร์พื้นฐาน 5 
3) คณติศาสตร์พื้นฐาน 6 
4) คณติศาสตร์เพิม่เติม 11 
5) คณติศาสตร์พื้นฐาน 2 
6) คณติศาสตร์พื้นฐาน 4 
7) คณติศาสตร์พื้นฐาน 5 
8) คณติศาสตร์พื้นฐาน 6 

สามารถเทียบ
โอนได ้

1) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
    3 (3-0-6) 
 
 
 

1) ว33103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 นก. 
2) ว30241 ชีววิทยา 1   1.5 นก. 
3) ว30245ชีววิทยา 5   1.5 นก. 
4) ว30221เคมี 1        1.5 นก. 
5) ว30204ฟิสิกส์ 4      1.5 นก. 
 

 

2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างสุข 
  3 (3-0-6) 

1) ว33101 
วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)  
2) ว30201ฟิสิกส ์1 
3) ว33102 
วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)  
4) ว30242ชีววิทยา 2 
5) ว30243ชีววิทยา 3 
6) ว30244ชีววิทยา 4 
7) ว30221 เคมี 1 
8) 30223 เคมี 3  

 

5 กลุ่มวิชากีฬาและนทนาการ ยังไมส่รปุผล ยังไมส่รปุผล  
 

  กิจกรรมที ่2:  
  2.1 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ระยะที่ 1 การบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาน าร่อง 3 
แห่ง ด าเนินการระหว่าง วันที่ 26-28 มกราคม 2564 จากการนิเทศติดตามพบว่า สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นโรงเรียนน าร่องได้มีการยกร่างหลักสูตรทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนร่องค า โรงเรียนกมลาไสย โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มีการเริ่มใช้หลักสูตร ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนและมีแผนการเรียนการสอน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนร่องค า
ส่วนอีก 2 โรงเรียนจะประกาศใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 2.2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ระยะที่ 2การบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาน าร่อง 3 
แห่ง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา(covid-19) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
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จึงขอปรับรูปแบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ครั้งที่ 2 เป็นทาง Online ผ่านระบบ Zoom meeting ทั้งนี้เพ่ือให้การนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแจ้งสถานศึกษาที่รับการนิเทศ และคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือเตรียมการนิเทศ ในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
แยกเป็นรายโรงเรียน ดังนี้ 

   1) โรงเรียนร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ การพัฒนาและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษามีการด าเนินการ จ าแนกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้  
  1.1 รายวิชาเฉพาะสาขาที่จะน าไปเทียบโอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 4 
รายวิชา ได้แก่  
 1) ว30281 เทคโนโลยสีารสนเทศและการปฏิบัติงาน 
  2) ว30282 การเขียนโปรแกรม 
  3) ว30283 การสร้างเว็ปไซต์ 
  4) ว30284 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทลเลอร์ 
  รวมจ านวน หน่วยกิตท่ีเทียบโอน จ านวน 12 หน่วยกิต 
    การจัดการเรียนสอน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2ได้ แก่ ว30282 การเขียน
โปรแกรม ซึ่งมีการจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีจ านวนนักเรียน  
ที่เรียนตามหลักสูตรที่พัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 โปรแกรม SMT จ านวนนักเรียน 
40 คน สรุปสถิติการประเมิน นักเรียนได้ระดับผลการเรียนรู้ ในระดับ 4 จ านวน 40 คน 
   การจัดการเรียนสอน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1ได้แก่ ว30281 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนสอน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2ได้แก่ ว3028 การเขียนโปรแกรม
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และว30283 การสร้างเว็ปไซต์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีการจัดท า
ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.2 กลุ่มวิชา GE ( General Education) ที่โรงเรียนร่องค าได้ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องเชื่อมโยง รวมทั้งสิ้น 8 รหัสวชิา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีรายละเดียดดังนี้  

  1)GE : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จ านวน 3 รหัสวิชา 
   1.1 รหัสวิชา GE-010-001 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 
   1.2 รหัสวิชา GE-010-002 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2 
   1.3 รหัสวิชา GE-010-003 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 3 
   โดยปรับจาก รายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม (ฟัง- พูด) 
    รายวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม (อ่าน- เขียน) 
  2)GE : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจ านวน 2 รหัสวิชา 
   2.1 รหัสวิชา GE-040-003 รายวิชา ชวีิตกับสิ่งแวดล้อม 
   2.2 รหัสวิชา GE-040-007 รายวิชา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีสร้างสุข 
  3)GE : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 1 รหัสวิชา 
   รหัสวิชา GE-040-001 รายวิชา การคิดและการตัดสินใจ 
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  4)GE : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 รหัสวิชา 
   รหัสวิชา GE-030-002 รายวิชา กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
  5)GE : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จ านวน 1 รหัสวชิา 
   รหัสวิชา GE-050-001 รายวิชากีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 

  แนวทางการด าเนินงานปรับหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ของกลุ่มรายวิชาGeneral Education  
มีแนวทางดังนี ้
   1. ปรับ กับรายวิชา ที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ 
   2. ปรับ ค าอธิบายรายวิชา / ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู้ ให้เชื่อมโยงกับรายวิชาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
   3. รวบรวม ส่งต่อ ข้อมูลการปรับหลักสูตร ให้กับอาจารย์ผู้ประสานแต่ละสาขาวิชา 
   1.3 หลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนต้น ก าหนดในรายวิชาเลือกเสรี ดังนี้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ว๒๐๒๘๑  หุ่นยนต์เบื้องต้น    ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว๒๐๒๘๒  งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
   เบื้องต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
 ว๒๐๒๘๓  แมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว๒๐๒๘๔  งานออกแบบวิศวกรรมด้วย  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
   SolidWorks 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ว๒๐๒๘๕  การเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกล ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 ว๒๐๒๘๖  โครงงานสมองกลฝังตัว  ๒  ชั่วโมง/สัปดาห์  ๑.๐ หน่วยกิต 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม 
  1. รายวิชาเฉพาะสาขา ควรเพ่ิมเติมเกณฑ์การประเมินผล เพ่ือให้มีการประเมินผลที่ชัดเจน 

 2. ให้นักเรียนชั้นที่เข้าร่วมโครงการ เข้าเรียน ในระบบ E-Learning ตามระบบของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สร้างขึ้น ที่ ศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัล มาตรฐานสากล ICDL ซึ่งนักเรียน
สามารถเข้าไปเรียนรู้ และสอบก่อนเรียนหลังเรียน เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร เพ่ือน ามาประกอบ
ในการเทียบโอนเมื่อต้องการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยทางโรงเรียนจะต้องน าส่งรายชื่อนักเรียน
มายังมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับ password ในการเข้าระบบ 
  3. สาขาวิชาที่นักเรียนสามารถเทียบโอน จ านวน 5 สาขา ได้แก่1) หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
  2) โรงเรยีนกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ 
 การพัฒนาและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
มีการด าเนินการ จ าแนกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  
 2.1 รายวิชาเฉพาะสาขา ที่จะน าไปเทียบโอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                   
จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่  



80 
 

 

  1) ว31104 วิทยาการค านวณ 
  2) ว30290 โครงงาน IOT 
  3)ว30291  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP 
  รวมจ านวน หน่วยกิตท่ีเทียบโอน จ านวน 9 หน่วยกิต 
 การจัดการเรียนสอน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2ได้แก่ ว31104 วิทยาการค านวณ 
และว30290 โครงงาน IOT ซึ่งมีการจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมี
จ านวนนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรที่พัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง จ านวน 10 ห้องเรียน  
จ านวนนักเรียน 400 คน  
 การจัดการเรียนสอน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2ได้แก่ ว31104 วิทยาการค านวณ 
และว30290 โครงงาน IOT ซึ่งมีการจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมี
จ านวนนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรที่พัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง จ านวน 10 ห้องเรียน  
จ านวนนักเรียน 400 คน  
  2.2 กลุ่มวิชา GE ( General Education) ที่โรงเรียนร่องค าได้ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เกิด 
ความต่อเนื่องเชื่อมโยง รวมทั้งสิ้น 16 รหัสวชิา  
 

 3. โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยัวิทยาลยั อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธุ์ 

การพัฒนาและใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
มีการด าเนินการ จ าแนกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  
  3.1 รายวิชาเฉพาะสาขา ที่จะน าไปเทียบโอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                   
จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่  
  1) ว31281 โปรแกรมประยุกต์ 
  2) ว32281 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 
 3) ว33281 ระบบสมองกลฝังตัว 
 4) ว33281 อินเตอร์เน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง 
 5) ว33284สตาร์ทอัพ 
 รวมจ านวน หน่วยกิตท่ีเทียบโอน จ านวน 15 หน่วยกิต 
 การจัดการเรียนสอน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2ได้แก่ ว31104 วิทยาการค านวณ 
และว30290 โครงงาน IOT ซึ่งมีการจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมี
จ านวนนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรที่พัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง Giftedจ านวน 1 ห้องเรียน  
จ านวนนักเรียน 27 คน  
 3.2 กลุ่มวิชา GE ( General Education) ที่โรงเรียนก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
  นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ระยะที ่3 การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 10 แห่ง (ขยายกลุ่มเป้าหลาย)       
  

  กิจกรรมที ่3: สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ด าเนินการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาฬสินธุ์มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1สถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รับรู้และความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
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 3.2. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จับคู่
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 

 3.3. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกัน
วิเคราะห์รายวิชาและก าหนดรายวิชาที่จะส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่อง เชื่อมโยงองค์ความรู้ ทักษะในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถให้เทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๒ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

 3.4. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้แนว
ปฏิบัติ ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา กับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
 

 กิจกรรมที่ 4: ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของโรงเรียนน าร่องและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2564 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน และผู้เชี่ยวชาญ
หลักสูตระดับอาชีวศึกษา และหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและใช้
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยใช้รูปแบบ Online ผ่าน
ระบบ Zoom meeting   
 

 กิจกรรมที่ 5: จัดพิธี ลงนามความร่วมมืองานวิชาการ (MOU)  
      จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อโคโรนา(COVID-19)ส่งผลให้มีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ติดเชื้อสะสมเพ่ิมขึ้น กอปรกับค าสั่งจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 7663/2564 (ฉบับที่ 31) เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีมาตรการห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า
ยี่สิบคน แต่เพ่ือให้การด าเนินโครงการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แบ่งตามพ้ืนที่ และสถาบันคู่พัฒนา  
ซึ่งก าหนดต่างวันเวลา สถานที่โดยก าหนดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ส าหรับสถานศึกษา 
จ านวน 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และเป็นสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรกับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  

 จังหวัดกาฬสินธุ์มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ในสถานศึกษาน าร่อง ได้แก่ โรงเรียนกมลาไสย , โรงเรียนร่องค า , โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งทั้ง 3 
โรงเรียนได้ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยพัฒนาหลักสูตรตามกลุ่มอาชีพตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม และกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัว เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจ านวน 2 หลักสูตร 
ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ๒) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ซึ่งเริ่มใช้หลักสูตรในสถานศึกษาน าร่อง ของ โรงเรียน
ร่องค า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกมลาไสย และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 551 คน 
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 นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการใหม่ ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 10 โรงเรียน  
ซึ่งจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การจ าแนกในการจัดหลักสูตรเชื่อมโยงดังนี้  
 5.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น และ สะสมหน่วยกิต 
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน 
นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับระดับฝีมือ ระดับเทคนิค  
และระดับเทคโนโลยี การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย 
พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จ าเป็น  มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่
ละคน ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสามาถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือรับรองการขยายงานในด้านอ่ืนต่อไป และขณะเดียวกั นเพ่ือ
ขับเคลื่อนการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งมี
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 

1) โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  สังกัด สพม.กส. 
2) โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สังกัด สพม.กส. 
3) โรงเรียนปอแดงวิทยา  สังกัด สพป.กส.เขต 2 
4) โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี  สังกัด สพป.กส.เขต 2 
5) โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์  สังกัด สพป.กส.เขต 2 
6) โรงเรียนอนุบาลชุลีพร  สังกัด สช. 
7) โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ  สังกัด สพป.กส.เขต 2 
8) โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร  สังกัด สพป.กส.เขต 2 
9) โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สังกัด สพป.กส.เขต 2 

 5.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอุดมศึกษา รูปแบบสะสมหน่วยกิต ซึ่งมีสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สังกัด สพม.กส. 
 

 สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 10 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
ที ่ โรงเรียน สถานบันคู่พัฒนา หลักสูตร ระดบัช้ัน 

1. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ ์ 1.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
2.สาขาวิชาช่างยนต์ 

ม.ปลาย 

2. ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ ์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ม.ต้น 
3. ปอแดงวิทยา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ ์ ๑.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  

๒.สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  
๓.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

ม.ต้น 

4. บ้านหนองแวงฮี วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ ์ ๑.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
๒.สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์  

ม.ต้น 

5. บ้านสาวิทยาสรรพ ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ ์ ๑.สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
๒.สาขาวิชาช่างยนต์  

ม.ต้น 

6. อนุบาลชุลีพร วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล ๑.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
๒.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

ม.ต้น 

7. ดงสมบูรณ์ประชารัฐ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศร ี
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ   ม.ต้น 
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ที ่ โรงเรียน สถานบันคู่พัฒนา หลักสูตร ระดบัช้ัน 
8. กุดจิกวิทยาคาร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศร ี ๑. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

๒. สาขาวิชาช่างยนต ์
ม.ต้น 

9. ชุมชนสะอาดผดุงศิลป ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศร ี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ม.ต้น 
10 ยางตลาดวิทยาคาร มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์ 1 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ
๒ หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์

ม.ปลาย 
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ภาพกจิกรรม 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด ประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด 

นิเทศ ติดตาม โรงเรียนน ารอ่งพัฒนา
หลักสูตรตอ่เนื่องเชื่อมโยงฯ 

ประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความ
เข้าใจการพัฒนาหลักสตูร 

ประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการทดสอบตามก าหนดการของ สทศ. 
 2. เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2564 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  1. วางแผน ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
 2. ประชุมคณะกรรมการในระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ 
 3. ด าเนินการจัดสอบ 
 4. ส่งกระดาษค าตอบกลับ สทศ. 
 5.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ด าเนินการจัดท ารายงานสารสนเทศผลการทดสอบฯ และเผยแพร่ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ 
 1. มีนักเรียนสมัครใจสอบในระดับชั้นป. 6 จ านวน 1,920 คน และ
ชั้นม. 3 จ านวน 365 คน 

 2. นักเรียนที่สมัครใจสอบ มีผลการทดสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
50 ขึ้นไป จ านวนร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนที่สมัครใจสอบเชิง 
 เชงิคณุภาพ 

 นักเรียนที่สมัครใจสอบ มีผลการทดสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป
  

 
 

 

 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน 
 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครู จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
 3.  เพ่ือสนองโครงการของรัฐบาล 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
   - ซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
   - รางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
   - ชั้นวางของและอุปกรณ์ 
  2. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
  3. สรุปผลของโครงการ 

4. การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET)  
ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที ่6 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 3 ปกีารศกึษา 2563 

5. สง่เสริมการอา่น (ตวัอย่างโครงการของโรงเรยีนในสังกดั รร.บา้นแกวทิยายน) 
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 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ 
 1. นักเรียนในโรงเรียน จ านวน 102 คน เข้าร่วมกิจกรรมวนัภาษาไทย วันสุนทรภู่ และมีนสิัยรักการอ่าน  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากร  จ านวน 9 คน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
 

 เชงิคณุภาพ 
 1. ครูผู้สอน นักเรียน มีความตระหนักและ มีนิสัยรักการอ่านน าไปสู่การใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
 

 
   
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ศึกษานิเทศก์ในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา การประเมินแนวใหม่ และการตรวจรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment 
Report :SAR) เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอกของ สมศ.  

 2. เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถ
เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพประมาณประจ าปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ได้
อย่างมีคุณภาพ  

 3. เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2564 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  1. พัฒนา สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพและการประเมินแนวใหม่และการเขียน
รายงาน SAR แก่สถานศึกษา เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอก ปีการศึกษา 2564 โดยจัดประชุมปฏิบัติการ 
Coaching การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 แก่ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่สถานศึกษาในการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินแนวใหม่ และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ 9– 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย
แบ่งการประชุมออกเป็น 5 จุดตามกลุ่มเครือข่าย จุดละ 1 วัน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 596 คน 
  2. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยกระบวนการ
ประเมิน อภิมาน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยจัดประชุมปฏิบัติการ
วิจัยและพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยกระบวนการประเมินอภิมาน 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2563 
  3. สังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาภาพรวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย จ านวน 159 แห่ง และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 171 แห่ง 

 
 
 

6. โครงการส่งเสรมิและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
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 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ 
 1. สถานศึกษา 171 แห่ง (ร้อยละ 100) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและพร้อมรับ
การประเมิน คุณภาพจากภายนอกจาก สมศ. 
 2. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 14 คน (ร้อยละ 100) มีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินแนวใหม่ 
 

 เชงิคณุภาพ 
 1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
และการประเมินแนวใหม่ได้อย่างเป็นระบบ เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
 2. ผู้อภิมาน/ศึกษานิเทศก์ทุกคน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับ 
การอบรมพัฒนา และมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ ตรวจสอบ คุณภาพและให้ข้อเสนอแนะ ในการเขียนรายงานการ
ประเมินคุณภาพประจ าปี (SAR) ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และระบบประกัน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาปีในการศึกษาต่อไป 

ภาพกจิกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning  

ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ Active 

Learning Cookbook ส าหรับโรงเรียนน าไปใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
 3. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

 
 
 

7. โครงการสง่เสรมิการวจิัยและพฒันานวตักรรมการเรยีนรู้ 
Active Learning รว่มกบัภาคเีครอืขา่ย 
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 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

 ขั้นเตรยีม : PLAN (วางแผน: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ) 
 1.ประชุมคณะท างานเสนอโครงการ ค าสั่งกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน แผนปฏิบัติการ นิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา  
 3. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 เผยแพร่ ให้โรงเรียนในสังกัด  
 4. ประชุมคณะท างานพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 10 โรงเรียน 
 5. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม จ านวน 10 โรง 
 ขั้นปฏบิตัิการ : DO (ปฏิบัติการตามโครงการ: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ และโรงเรียน) 
 1. จัดท าคู่มือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 
 2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรูปแบบเอกสารผ่านเวปไซต์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มไลน์ การ
ประชุมผ่านระบบ Google meet พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จมีความโดดเด่นในการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 1 โรงเรียน 
 3. ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้ Active Learning สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบเอกสารผ่านเวปไซต์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มไลน์ การประชุมผ่าน
ระบบ Google meet ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ประสบผลส าเรจ็  
 5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “129 สุดยอด BEST PRACTICES การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 ขั้นตรวจสอบข้อมลูและประเมินผล : Check (ตรวจสอบและประเมิน : ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ 
และโรงเรียน) ด าเนินการดังนี้  
 1. ด าเนินการติดตามการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ก าหนด แบบ
รายงาน Google from และการประชุมออนไลน์ Google meet โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 โรงเรียน 
 2. ประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู หลังจากด าเนินการ 
ตามข้ันตอนครบทุกรายการแล้ว  โดยมีการสรุปผลด้วยวาจา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไป
วางแผนพัฒนาต่อไป   
 ขั้นทบทวนและปรบัปรงุการปฏบิตัิงาน  : Action(ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน: 
ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ และโรงเรียน) ด าเนินการดังนี้  
 1. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือก าหนด
แนวทาง วางแผน เตรียมการครั้งต่อไป 
 2. สรุปและรายงานผล น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 3. รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี Best Practices เผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียน
ต้นแบบ จ านวน 10 โรงเรียน 
   4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 
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 ผลการด าเนนิงาน  
 1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย น ากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้และ
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. ครูผู้สอนโรงเรียน สามารถน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้และ
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ 100 
 3. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่าย ในรูปแบบ Active Learning Cookbook ส าหรับโรงเรียนน าไปใช้ได้ตามความต้องการและ
เหมาะสมกับบริบท คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. เขตพ้ืนที่มี Best Practice โรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียน Active 
Learning ส าหรับน าไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง จ านวน 3 โรงเรียน 
 

ภาพกจิกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 

ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับโรงเรียน 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 4 คน ออกนิเทศ ก ากับติดตาม 
โครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับโรงเรียน ในวันที่ 
18, 27 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาบอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3   

8. โครงการขบัเคลือ่นโครงการพฒันายวุทตูความดสีูว่ถิพีลเมอืงโลกในศตวรรษที่ 21  
ร่วมกบัภาคีเครอืข่ายในระดบัโรงเรยีน 
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  2. ประชุมสรุปผลการติดตามนิเทศ และรายงานผลการนิเทศ ก ากับติดตาม โครงการพัฒนายุว
ทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับโรงเรียน วันที่ 4  กันยายน 2564 
ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  3. รายงานผลต่อ สพฐ. วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 1. โรงเรียนบ้านนาบอนเข้าร่วมพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย โดยได้จัดท าโครงการยุวทูตน้อย จิตอาสา อนุรักษ์ป่าภูผานาบอน โดยได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะจิต ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของป่าชุมชนต าบลนาบอน 
  กิจกรรมที่ 2 ขึ้นส ารวจป่า พืชสมุนไพร  พันธุ์ไม้  แหล่งน้ า 
  กิจกรรมที่ 3 เพาะพันธุ์กล้าไม้เพ่ือปลูกในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
  กิจกรรมที่ 4 ปลูกป่าทดแทนร่วมกับชุมชน 
  กิจกรรมที่ 5 บวชป่า 
  กิจกรรมที่ 6 จัดท าแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
  กิจกรรมที่ 7 จัดท าห้องเรียนธรรมชาติ  
  กิจกรรมที่ 8 จัดท าสวนสมุนไพร และสวนป่าในโรงเรียน 
 2. นิเทศ ติดตามจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ในการถอดบทเรียน 
และถอดกระบวนการเชิงลึก รายงาน/ วิจัย/ สื่อ หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 ครอบคลุมทุกมิติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืน และมีความพร้อม
ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีคุณภาพและสง่างาม 
 3. โรงเรียนได้นวัตกรรมความดี ที่เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ท าให้ผู้เรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณสมบัติที่ส าคัญในการเป็น
นักการทูตน้อยที่ดี ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน เจรจา และการพูดในที่สาธารณะ มีความกล้า
แสดงออก มีความเป็นผู้น า มีทักษะการปรับตัวที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา มีความรอบรู้ที่หลากหลาย  
มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ เคารพ และให้เกียรติผู้อ่ืน และมี
บุคลิกภาพที่สง่างามในเวทีโลก 
 4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เก่ียวข้อง มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุกมิติ และสอดรับ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นแบบอย่างให้กับ
ผู้อื่นและมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีคุณภาพและสง่างามได้ 
 5. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษที่ 21 
ได้อย่างมีความสุข 

ภาพกจิกรรม 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนา  
 2. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี และ

โรงเรียนร่วมพัฒนาให้มีคุณภาพ 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  1. จัดท าคู่มือการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนา 
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  2. ประชุมถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพ (School Grading) ของโรงเรียนในโครงการคอน
เน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนา วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผ่าน Link : https://meet.google.com/yph-yzaw-ksa 
ระบบ Google meet ห้องประชุมเรืองปัญญา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนา ดังนี้ 
   3.1 ลงพ้ืนที่ นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วม
พัฒนา ระหว่างวันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2564  
   3.2 นิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Google from กลุ่มไลน์โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 
และระบบ Google meet ในวันที่ 26- 27 สิงหาคม 2564  ห้องประชุมเรืองปัญญา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 โครงการ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) จ านวน 55 โรงเรียน 
พบว่า ดังนี้ 
 1. โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
จ านวน 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100   
 2. โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาและรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ School 
Management System (SMS) ได้อย่างมีคุณภาพ จ านวน 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100   
 3. โรงเรียนได้พัฒนาตนเองที่มุ่งเน้นการสร้างพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก 
(Child Centric) เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “เด็กดี เด็กเก่ง” ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Action-
Based Learning) ได้ด าเนินกิจกรรมหลักๆ แบ่งออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่ 1) สนับสนุนหลักสูตรวิชาการ 2) 
วิชาชีพทางการเกษตร 3) วิชาชีพอ่ืนๆ 4) การพัฒนาครู บุคลากรในโรงเรียน 5) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอก
เวลาเรียน และ 6) อื่นๆ โดยมีผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมในภาพรวม ดังนี้ 
  3.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป มีเจตคติในระดับดีขึ้นไป มี
สุขภาพที่ดี มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.2 ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ท างานเป็นทีม มีการพัฒนาตนเองและมีความเป็น

9. โครงการส่งเสรมิ พฒันาคณุภาพโรงเรียนโครงการคอนเนก็ซอ์ดี ี(CONNEXT ED)  
ประจ าปงีบประมาณ 2564 
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ผู้น า ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความสามารถและประยุกต์ใช้ไอซีทีในการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจน ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาส าหรับใช้ใน
การบริหารและ การจัดการเรียนรู้ 
  3.3 โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สภาพภูมิทัศน์สวยงาม 
ระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น มีห้องเรียนที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ มีสื่อการสอน/สื่อ
ไอซีทีเพ่ือการศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ และผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือ มีความไว้วางใจและ
เชื่อมั่น ในโรงเรียนมากขึ้น 
 ภาพความส าเร็จของโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ส่วนใหญ่ พบว่า  
 1. ด้านผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป มีเจตคติ ในระดับดี
ขึ้นไป มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนนักเรียนชั้น ป.1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านระดับดีข้ึนไป และ
นักเรียนชั้น ป.3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับดีขึ้นไป  
 2. ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจ ความไว้วางใจ
และเชื่อม่ันในโรงเรียนมากขึ้น รวมทั้งภูมิปัญญา/วิทยากรท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทักษะวิชาชีพท้องถิ่นให้แก่นักเรียน และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน  
 3. ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองในด้าน
สมรรถนะผู้อ านวยการโรงเรียน ด้านความสามารถในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน และการบริหารโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึง ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการสอนและใช้ไอซีทีเพ่ือ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ด้านหลักสูตรและการสอน พบว่า สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีการจัดหลักสูตรรายวิชากับการสอดแทรกเนื้อหา ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้เรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning และจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับปัญหาหรือบริบทของท้องถิ่น  
 5. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อการศึกษา พบว่า โรงเรียนประชารัฐ มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร์ สื่อเทคโนโลยี เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการวางระบบ ICT และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่
มีสภาพการใช้งานอยู่ในระดับพอใช้ 
 

ภาพกจิกรรม 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชา

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การน าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 2. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณของครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) 

 3. เพ่ือพัฒนาครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน าสู่การ
ปฏิบัติในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

 ขั้นเตรยีมการ : PLAN (วางแผน: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ) 
 1. ประชุมคณะท างานเสนอโครงการ  
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน หนังสือเชิญวิทยากร จ านวน 4 คน  
 3. ส ารวจความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100 คน 
 ขั้นด าเนนิการ : DO (ปฏิบัติการตามโครงการ: ปฏิบัติการที่ห้องประชุมเรืองปัญญา ห้องประชุม
ออนไลน์ ZOOM CLOUD MEETING) 
 1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านเวปไซต์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
กลุ่มไลน์ การประชุมผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING  
 2. ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่าน QR CODE 
หรือ Google from  https://forms.gle/TME2n3vZovS7kXLVA 
 3. ด าเนินการตามกิจกรรมดังนี้ 
 3.1 ประชุมเตรียมการจัดท าคู่มือหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู 
Coding for Teacher (C4T) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวันที่ 16 – 19 กันยายน 2564 
 3.2 จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับครูมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 Coding for Grade 7-9 Teacher (C4T-4) ผ่านห้องประชุมออนไลน์ ZOOM CLOUD MEETING 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2564 
 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล : Check (ตรวจสอบและประเมิน:ผ่าน Google from) 

 1. ด าเนินการติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ก าหนด ผ่าน Google from 
กลุ่มเป้าหมาย 80 คนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจ านวน 2 ฉบับ  

 1.1 แบบประเมินการประชุมปฏิบัติการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับ
ครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๔) 

10. โครงการอบรมออนไลน์หลกัสตูรการจดัการเรยีนรูว้ิทยาการค านวณส าหรบัคร ู 
Coding for Teacher (C4T) ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ 

https://forms.gle/TME2n3vZovS7kXLVA
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 1.2 แบบประเมินโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๓ Coding for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๔)โดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL จ านวน 1 ฉบับ 
 2. ประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน วิทยากรแลคณะท างาน หลังจากด าเนินการตามข้ันตอน
ครบทุกรายการแล้ว  โดยมีการสรุปผลด้วยวาจา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ น าไปวางแผนพัฒนาต่อไป   
 ขั้นแกไ้ข พฒันา ปรบัปรงุ : Action (ทบทวนและปรับปรุงปฏิบัติงาน: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ) 
 1. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือก าหนดแนวทาง 
วางแผน เตรียมการครั้งต่อไป 
 2. สรุปและรายงานผล น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ 
 ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 100 คน 
 

 เชงิคณุภาพ 
 1.ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ การน าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560ระดับมากท่ีสุด 4.48 
 2.ครูผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ได้รับการนิเทศ ติดตาม การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 
น าสู่การปฏิบัติในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับมากท่ีสุด 4.56 
 

ภาพกจิกรรม 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือก าหนดแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายใน

สถานศึกษา  
 2. เพ่ือนิเทศ ช่วยเหลือให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบ

วิธีการที่เหมาะสม  
 3. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่ด าเนินงานด้านนิเทศภายในที่ประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ 

เผยแพร่ ประสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. เพ่ือสรุปผล รายงานผลการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  1. เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการด าเนินงาน และประชุมคณะกรรมกรรมการด าเนินงาน 
  2. ด าเนินการอบรมออนไลน์ด้วย google meet 
  3. นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
  4. ประชุมคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
  5. การประเมินผล สรุปและรายงานผล 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ในส่วนของรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
 2. ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาของตน  
 3. โรงเรียนในสังกัดด าเนินการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science ใน
สถานศึกษาของตนตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด  
 4. โรงเรียนในสังกัดได้รับนิเทศติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing 
Science อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. โรงเรียนในสังกัดมีแผนการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 

 
  

11. โครงการการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนรู้วทิยาการค านวณส าหรบัครผูู้สอน 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 3. เพื่อจัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   
 4. เพื่อจ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2563ที่ควรเร่งพัฒนา และ
น าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 
 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย (=52.27) ภาษาอังกฤษ ( =34.51)  
คณิตศาสตร์ (=26.35) วิทยาศาสตร์ (=36.43)  และคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา (=37.39)  ตามล าดับ  
จ าแนกคะแนนสูงสุดและต่ าสุดรายวิชา ภาษาไทยคะแนนสูงสุด  91.00  คะแนนต่ าสุด 10.00  ภาษาอังกฤษ
คะแนนสูงสุด 97.50 คะแนนต่ าสุด 5.00 คณิตศาสตร์คะแนนสูงสุด 85.00 คะแนนต่ าสุด  0.00 และ
วิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุด  82.30  คะแนนต่ าสุด 0.00 ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม 4 
วิชา ระดับสังกัด สพฐ. (=40.02) และระดับประเทศ (=42.13) พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562  พบว่า สาระ
ภาษาไทย เพ่ิมขึ้น (6.17) ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น (6.77) คณิตศาสตร์ ลดลง (2.75) วิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 
(3.57) และคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา เพิ่มขึ้น (3.44) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
  

12. โครงการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที ่6   

ปกีารศกึษา 2563 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1.  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2.  เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3 
 3.  เพ่ือจัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   
 4.  เพ่ือจ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2563ที่ควรเร่งพัฒนา  และ
น าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   
ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย (=48.35) ภาษาอังกฤษ (=27.45)  
คณิตศาสตร์ (=20.90) วิทยาศาสตร์ (=27.20) และคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา (=30.98) ตามล าดับ จ าแนก
คะแนนสูงสุดและต่ าสุดรายสาระภาษาไทย คะแนนสูงสุด 87.50 คะแนนต่ าสุด 5.00 ภาษาอังกฤษ คะแนน
สูงสุด 65.00 คะแนนต่ าสุด 5.00 คณิตศาสตร์คะแนนสูงสุด 64.00 คะแนนต่ าสุด 0.00 และวิทยาศาสตร์  
คะแนนสูงสุด 53.00 คะแนนต่ าสุด 7.40 ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ระดับสังกัด 
(=36.58) และระดับประเทศ (=36.01) พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าทุกระดับ ทั้ง4 
วิชา เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 พบว่า วิชาภาษาไทย ลดลง (3.21)  ภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมขึ้น (2.63) ส่วนคณิตศาสตร์ ลดลง (0.79) วิทยาศาสตร์ ลดลง (2.18) และคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา 
ลดลง (0.89) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. โครงการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปทีี่ 3   

ปกีารศกึษา 2563 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ทุกคนในสังกัด ได้อย่างถูกต้อง     
 2. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน และน าไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถด้านการอ่าน ของ

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 
 3. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถด้านการ

อ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  1. ประชุมคณะท างานในการด าเนินงานได้แก่ ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษากลุ่มสถานศึกษาที่ 1 – 10 เพื่อคัดเลือกกรรมการคุมห้องสอบ 
  2. ประชุมทางไกล Conference ผ่านโปรแกรม google meet ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ กับคณะกรรมการคุมห้องสอบ เพ่ือชี้แจงแนวทางในการด าเนินการ
ประเมิน การน าผลที่ได้จากการประเมินในการพัฒนาผู้เรียน 
  ๓. ด าเนินการทดสอบพร้อมกันทั้งเขตพ้ืนที่ในวันที่ 19 มีนาคม 2564  
  4. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 2,862 คน ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านท้ังในด้านการ
อ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง 
 

ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. การประเมนิความสามารถดา้นการอา่น (RT)  
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 1 ปกีารศกึษา 2563 

ปกีารศกึษา 2563 



99 
 

 

 

 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 ๑.เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ด้าน

ความสามารถด้านภาษา ไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551                                   

 ๒.เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปี
การศึกษา 2563ของส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เป็นที่ยอมรับ 
เที่ยงตรง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  สะท้อนศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง สามารถน าไปใช้
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไปได้ 

 ๓.เพ่ือก ากับ ติดตาม และควบคุม คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพผู้เรียน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  1. ประชุมคณะท างานในการด าเนินงานได้แก่ ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษากลุ่มสถานศึกษาที่ 1 – 10 เพื่อคัดเลือกกรรมการคุมห้องสอบ 
  2. ประชุมทางไกล Conference โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ กับคณะกรรมการคุมห้องสอบ เพ่ือชี้แจงแนวทางในการ
ควบคุมห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบของการทดสอบ 
  ๓. ด าเนินการทดสอบพร้อมกันทั้งเขตพ้ืนที่ในวันที่ ๒๔ มีนาคม 2564  
  4. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 3,244 คน ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนในด้านภาษาไทยและด้าน
คณิตศาสตร์ 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. โครงการประเมนิคุณภาพผูข้องนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 (NT) ปกีารศกึษา 2563 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูแนะแนวในโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้และความ

เข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินงานแนะแนว  
 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูแนะแนวในสังกัดในการดาเนินงานให้มีความเข้มแข็ง  
 4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ น าไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และจัดทาเป็นหลักสูตรการสอน
ให้กับนักเรียน  

 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนาการสร้างอาชีพไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตภายในครอบครัว และ
พัฒนาต่อยอดในการสร้างอาชีพและมีงานท า สร้างรายได้สู่ชุมชน 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนการดาเนินงาน  
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มีข้ันตอนการดาเนินงาน ดังนี้  
  2.1 นาเสนอโครงการ/กิจกรรม  
   2.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
  2.3 จัดท าเอกสาร และคู่เครื่องมือการด าเนินงาน  
  2.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
  3. การนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและ
การมีงานท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  4. การนาเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่าย และคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(สถานศึกษาที่มีพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานท า ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา)  
  5. การนิเทศ ติดตาม โดยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ
และการมีงานท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  
  6. การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยเครือข่ายแกนน า และคัดเลือกผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
  7. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ  
 1. สถานศึกษา(ขยายโอกาส)ในสังกัด จานวน 58 แห่ง มีการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานท าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  
 2. นิเทศ ติดตามฯ การพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานท า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จานวน 58 แห่ง  

16. โครงการพฒันาศกัยภาพครแูนะแนวเพือ่พฒันาผูเ้รยีนสูอ่าชพี 
และการมงีานท าตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา ปกีารศกึษา 2563 
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 เชงิคณุภาพ 
 1. สถานศึกษาพัฒนาพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานท าตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  
 2. สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนน าการสร้างอาชีพไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตภายใน
ครอบครัว และพัฒนาต่อยอดในการสร้างอาชีพและมีงานท า สร้างรายได้สู่ชุมชน 
 

 
 
 

 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 ๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ให้อ่านออกเขียนได้ 
 ๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง 
 ๓. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
 ๔. เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียนของ

นักเรียนที่ประสบความส าเร็จ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  1. เสนอขออนุมัติโครงการ/ร่างค าสั่ง 
  2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน 

3. ประชาสัมพันธ์/แจ้งก าหนดการส่งสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เพ่ือรับการคัดเลือก 
  4. ประเมินสื่อ นวัตกรรมสื่อส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม 
  5. แจ้งก าหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินสื่อห้องสมุดส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนที่ส่งเข้า
ร่วมกิจกรรม 
  6. ประเมินผลการประเมินและคัดเลือกสื่อนวัตกรรมที่เป็นเลิศ Best Practice /มอบเกียรติบัตร
และโล่เกียรติยศเชิดชูครูผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้บริหารที่อ านวยการส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 - รางวัลชนะเลิศ ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านการเขียน “ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
ยุวบรรณารักษ์ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม 3R โดยใช้กระบวนการ PBL เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” 
นางรัตนา สุวรรณศรี  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 - รางวัลชนะเลิศ ชุดฝึกเสริมทักษะ “การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนค ายาก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔”  นางจงกลนี บูระวัฒน์ โรงเรียนบ้านบัวขาว  
(วันครู ๒๕๐๐) อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 - ได้เข้าร่วม “สื่อส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง” นางนงค์ศรี ราชมณี โรงเรียนบ้านจาน  
อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

17. โครงการพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย   
“เดก็ไทยวถิีใหม่ อา่นออกเขียนไดท้กุคน” 



102 
 

 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ืออบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้มีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ 
PISA-Style Online Testing 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
  3. ด าเนินการอบรมพัฒนา เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไซต์ แบ่งกิจกรรมด าเนินงาน
เป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
   3.1 การอบรมปฏิบัติการอบรมการใช้ระบบPISA Style Testing มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1.1 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการด าเนินงาน 
   3.1.2 ด าเนินการอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบ PISA Style Testing ผู้เข้าอบรม
เป็นครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 57 โรงเรียน 
   3.1.3 นิเทศติดตามออนไลน์  
   3.1.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
   3.2 การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 
   3.2.1 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการด าเนินงาน 
   3.2.2 ด าเนินการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra
   3.2.3 นิเทศติดตามออนไลน์ 
   3.2.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
   3.3 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   3.3.1 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการด าเนินงาน 
   3.3.2 ด าเนินการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ทดสอบก่อนเรียน อบรมปฏิบัติการ ทดสอบหลังเรียน) 

18. โครงการพฒันาสมรรถนะการอ่านขัน้สงูส าหรบันกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ 
แกค่รูผูส้อนวชิาภาษาไทยและคณติศาสตร์ 
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   3.3.3 นิเทศ ติดตามและประเมินการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
   3.3.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
  4. รวบรวมข้อมูล 
   4.1 การอบรมปฏิบัติการอบรมการใช้ระบบ PISA Style Testing  
   4.2 การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 
   4.3 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE และสมรรถนะ
ทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พร้อมรับการประเมิน PISA 2022 
 1. การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra(วันที่ 25–26 
กันยายน 2564)งบประมาณ 15,450บาท 

 เชงิปรมิาณ 
 -ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 35 คน ได้รับการฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Geogebraในกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 เชงิคณุภาพ 
 -ครูได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดเห็นภาพ
ในการเรียนบทเรียนทางคณิตศาสตร์ 
 

 2. การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564)งบประมาณ 15,810 บาท 
 เชงิปรมิาณ 
 - ครูภาษาไทยของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 57 โรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้น
สูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68  

 เชงิคณุภาพ 
 - ครูภาษาไทยของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ร้อยละ 73 มีเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการประเมินหลังการอบรมปฏิบัติการ ร้อยละ 100  
 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูงจากครูที่มีความรู้ความสามารถและมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย      ภาพกจิกรรม 
ภาพกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการอบรมการใช้ระบบPISA Style Testingวันที่ 16,17 และ 20 กันยายน 2564 

ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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ภาพกิจกรรมการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra วันที่ 25-26 กันยายน 2564 
ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 ๑. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะน าการวางระบบคุณภาพ และการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาส

ของสถานศึกษา 
 ๓. เพ่ือน าผลการสังเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 ๔. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษา ที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมของ 

การท างาน จนเป็นแบบอย่างได้ เพ่ือเสนอรับรางวัล (IQA AWARD) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

19. โครงการ การสังเคราะห์รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาในสังกดั  
ประจ าปงีบประมาณ 2564 
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 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  ๑. การประชุมวางแผน/จัดท าเครื่องมือประเมินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาในสังกัด 
  ๒. สื่อสารสร้างความเข้าใจ/ตรวจเยี่ยม/นิเทศติดตามพ้ืนที่ เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา        
  ๓. ประชุม/รวบรวมข้อมูล/สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของสถานศึกษาในสังกัด 
  ๔. การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่ายต้นแบบ และคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ(สถานศึกษาท่ีมีระบบการประกันคุณภาพภายใน) 
  ๕. จัดท าสรุปผล/รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของสถานศึกษาในสังกัด 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 ๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและแนะน าการวางระบบคุณภาพ ระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษา และการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัด  จ านวน  ๑๙๙  แห่ง   
 ๒. สังเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  จ านวน  ๑๙๙  แห่ง   
 ๓. คัดเลือกสถานศึกษา ที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมของการท างาน 
จนเป็นแบบอย่างได้ เพ่ือเสนอรับรางวัล (IQA AWARD) ระดับเขตพ้ืนที่  
 

ภาพกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 ๑. เพ่ือตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่

ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน 
 ๒. เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๓. เพ่ือน าผลการศึกษาและสังเคราะห์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

20. โครงการการตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่ชิงประเมนิเพือ่พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
ของสถานศกึษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  กิจกรรมที่ ๑ การประชุมวางแผน/จัดท าเครื่องมือการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
  กิจกรรมที่ ๒ ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  กิจกรรมที่ ๓ ประชุม/รวบรวมข้อมูล/สังเคราะห์รายงานผลการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
  กิจกรรมที่ ๔ การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่ายต้นแบบ 
  กิจกรรมที่ ๕ จัดท าสรุปผล/รายงานผลการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ 
 ๑. สถานศึกษาเป้าหมายในสังกัดได้รับการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน 
 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสังเคราะห์พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน  
 

 เชงิคณุภาพ 
 ๑.สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญผู้เรียน 
 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษาและสังเคราะห์พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนให้ก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  กิจกรรมแต่ละโรงเรียนก าหนด โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 โรงเรียนในสังกัด ๑๒ โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 

21. โครงการสง่เสริมการศกึษาและพฒันาทกัษะการเรยีนรูสู้ศ่ตวรรษที ่๒๑ 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนแก่นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  กิจกรรมแต่ละโรงเรียนก าหนด โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 จ านวนนักเรียนที่มีงานท าในระหว่างปิดภาคเรียนร้อยละ๘๐ 
 
 
 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  
 ๒. ยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน  

  อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 เชงิปรมิาณ   โรงเรียนในสังกัดด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร้อยละ๑๐๐ 
 เชงิคณุภาพ   โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. โครงการสง่เสริมอาชพีสร้างรายไดร้ะหว่างปดิภาคเรยีนใหแ้กน่กัเรยีน 
ในสงักดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวดักาฬสนิธุ์ 

23. โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
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ยุทธศาสตรท์ี่  3  พฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ให้เปน็มอือาชพียคุใหม ่ทีก่า้วทนัการเปลีย่นแปลง 

 

 ผลการด าเนินงานจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินการที่ปรากฏ ดังนี้  
 
 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 1. เพื่อจัดท าแผนสนับสนุนการตรวจราชการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ

เตรียมความพร้อมของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
  กิจกรรมที่ 1เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ให้กับ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยรับตรวจ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   
  กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ ระหว่างวันที่ 9-19 
มีนาคม 2564 เพ่ือสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจราชการ 
 นิเทศ ติดตามและเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  
  กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล)
เขตตรวจราชการที่ 12 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล)
เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กรณีพิเศษระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2564 

 

 ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 
  เชิงปริมาณ 
 1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจราชการ ของหน่วยงานทาง
การศึกษา/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ครั้งที่ 1) 

1. โครงการตรวจ ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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 2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่สมบูรณ์ 
  เชิงคุณภาพ 
 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบผลการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพัฒนางานในปีต่อไป 
 

ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อก าหนดกรอบและพัฒนาตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
  กิจกรรมที่ 1จัดท ากรอบตัวชี้วัดร่วม 

 กิจกรรมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) กรอบตัวชี้วัดร่วมเกณฑ์การประเมิน  คู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์
ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. ปรับเกณฑ์การประเมิน ตามผู้ทรงคุณวุฒิ แนะน าส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วแก้ไขตาม
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าอีกครั้ง 

  2. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน แล้วปรับแก้ 

2. โครงการขบัเคลือ่นการยกระดบัคณุภาพการศกึษา 
และประสทิธภิาพการศกึษาจงัหวดัโดยผา่นกลไกล กศจ. 
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  3. น าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอเพ่ือพิจารณา ต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  4. ปรับคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  5. น าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอเพ่ือพิจารณา ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์(กศจ.) 
   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ด าเนินการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
(ด้วยโปรแกรม ZOOM)  ระหว่างวันที่ 14 - 15  สิงหาคม 2564 เพ่ือด าเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในกิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   กิจกรรมที่ 5ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการ 
ศึกษาปฐมวัย เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 

 ๑. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารและครูที่ได้รับคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ จ านวน ๑๒ คน  

 ๒. นายรุ้ง ทาสะโก ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนปอแดงวิทยาน าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการ 

 ๓. ดร.สมหวัง พันธะลี ดร.สุพจน์ ดวงเนตร ศน.ราตรี โหะมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร
ทางการศึกษา ครูปฐมวัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๔. นางมุดจรินทร์ อุ่นบุญมา ต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านดอนสนวน น าเสนอผลงานวิธีปฏิบตัิ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 ๕. ดร.สมหวัง พันธะลี ดร.สุพจน์ ดวงเนตร ศน.ราตรี โหะมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากร
ทางการศึกษา ครูปฐมวัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   กิจกรรมที่ 6ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการรอบด้าน และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๑. ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน และทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ทีโ่รงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑จังหวัดอุตรดิตถ์วันที่ ๓๐  กันยายน 2564 

  ๒. ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนงาน การนิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาปฐมวัย ทีส่ านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์วันที่ ๓๐  กันยายน 2564 
  ๓. สรุปแนวทางเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน และทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 
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ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 
 เชิงปริมาณ 

1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีกรอบตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพและเทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรู้จ านวน  80 คน 
     3) ผู้บริหาร ครูปฐมวัย ครผูู้ดูแลเด็ก บุคลากรที่เก่ียวข้องประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑จ านวน ๑๑๖ 
คน (เป้าเหมายตัวชี้วัด ๑๐๐ คน) 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ มีความพึงพอใจระดับ ดีมาก 
 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1.  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

3. โครงการอบรมเตรียมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้ต าแหน่งครผูู้ชว่ย  
ตามหลกัสตูรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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 2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 

 3. เพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสามารถน าความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาความก้าวหน้า ในวิชาชีพ
(Career Path 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากร เตรียมด าเนินการ 
 2. จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 ด้วยโปรแกรม google meet 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
 - ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่บรรจุใหม่ 
จ านวน 47 คน ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 เชงิคณุภาพ 
 -  ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นครูที่ดีได้ 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. เพื่อน าผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน                                   

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนด้วย

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research : CAR) แบบ PAR โดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ 
 2. ครูด าเนินการวิจัย/นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 3. ครูน าเสนอผลงานการวิจัย 

4. พฒันาคุณภาพผู้เรียนดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบตักิารในชัน้เรยีน  
(Classroom Action Research : CAR) แบบ PAR 
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 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  ครูเข้าร่วมโครงการจ านวน 14 คนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(Classroom Action Research : CAR)  
 

  เชงิคณุภาพ 
  1. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถจัดท างานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ 
  2. นักเรียน ได้รับการพัฒนา แก้ปัญหา โดยผ่านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของครูผู้สอน 
 

ภาพกจิกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนวิถีพุทธจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 

Learning และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  
 2. เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดในการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ และ

ยกระดับไปสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1.ประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานของวิทยากรและคณะ ท างานการประชุมการ

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและผู้รับ ผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาแนว
พุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีการศึกษา 2564 โดยใช้การประชุมระบบออนไลน์ผ่าน 
Application Google Meet 

5. การขบัเคลือ่นโครงการโรงเรียนวถิพีุทธและผูร้บัผดิชอบโรงเรยีนวถิพีุทธในสงักดัเพือ่ส่งเสรมิ
การจดัการศกึษาแนวพุทธ ด้วยการจดัการเรียนรูแ้บบ Active Learning ปีการศกึษา 2564 

โดยใชก้ารประชมุระบบออนไลนผ์า่น Application Google Meeting 
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 2. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวพุทธด้วย
การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

 3. จัดท าเอกสารคู่มือการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการ/คู่มือการประเมินโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นน า/พระราชทาน 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธและผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ปีการศึกษา 2564 โดยใช้การประชุมระบบออนไลน์ผ่าน Application Google Meet 
จ านวน 169 คน  
 

  เชงิคณุภาพ 
  1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการศึกษาแนว
พุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
  2. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีได้รับการพัฒนาในการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
และยกระดับไปสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
  3. โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดมีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวพุทธศาสนาบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
  4. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธมีคู่มือการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ 29 
ประการ/คู่มือการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 
 

 
 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ืออบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้มีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ 
PISA-Style Online Testing 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
 3. ด าเนินการอบรมพัฒนา เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไซต์ แบ่งกิจกรรมด าเนินงาน

เป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

6. การพฒันาสมรรถนะการอ่านขัน้สงูส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
แกค่รูผูส้อนวชิาภาษาไทยและคณติศาสตร์ 
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  3.1 การอบรมปฏิบัติการอบรมการใช้ระบบPISA Style Testing มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1.1 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3.1.2 ด าเนินการอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบ PISA Style Testing ผู้เข้าอบรม

เป็นครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 57 โรงเรียน 
 3.1.3 นิเทศติดตามออนไลน์  
 3.1.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
  3.2 การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 
   3.2.1 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.2.2 ด าเนินการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra  
 3.2.3 นิเทศติดตามออนไลน์ 
 3.2.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
  3.3การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  3.3.1 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3.3.2 ด าเนินการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ทดสอบก่อนเรียน อบรมปฏิบัติการ ทดสอบหลังเรียน) 
  3.3.3 นิเทศ ติดตามและประเมินการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
  3.3.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 4. รวบรวมข้อมูล 
  4.1การอบรมปฏิบัติการอบรมการใช้ระบบ PISA Style Testing  
  4.2การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 
  4.3การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  1. กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการอบรมการใช้ระบบ PISA Style Testing (วันที่ 16, 17 และ 
20 กันยายน  2564) งบประมาณ 15,140 บาท 
  เชงิปรมิาณ 
  - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกโรงเรียนได้เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
PISA 2022 แก่ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกโรงเรียน 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 
ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE 
  เชงิคณุภาพ 
  - ครูครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด 
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE 
และน าไปพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ต่อไปได้ 
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต 3 ทุกโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE และสมรรถนะ
ทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พร้อมรับการประเมิน PISA 2022 
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  2. การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra (วันที่ 25 – 26 
กันยายน  2564) งบประมาณ 15,450 บาท 
  เชงิปรมิาณ 
  -ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 35 คน ได้รับการฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Geogebraในกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  เชงิคณุภาพ 
  -ครูได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดเห็น
ภาพในการเรียนบทเรียนทางคณิตศาสตร์ 
 

  3. การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564) งบประมาณ 15,810 บาท 
  เชงิปรมิาณ 
  - ครูภาษาไทยของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 57 โรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้น
สูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68  
  เชงิคณุภาพ 
  - ครูภาษาไทยของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ร้อยละ 73 มีเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการประเมินหลังการอบรมปฏิบัติการ ร้อยละ 100  
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงจากครูที่มีความรู้ความสามารถและมีเทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

ภาพกจิกรรม 
ภาพกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการอบรมการใช้ระบบ PISA Style Testing วันที่ 16, 17 และ 20 กันยายน  2564 

ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra วันที่ 25-26 กันยายน 2564 
ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
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ภาพกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชา

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การน าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ า วัน สอดคล้องตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 2. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณของครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) 

 3. เพ่ือพัฒนาครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน าสู่การ
ปฏิบัติในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 ขั้นเตรยีมการ : PLAN (วางแผน: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ) 
 1. ประชุมคณะท างานเสนอโครงการ  
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน หนังสือเชิญวิทยากร จ านวน 4 คน  
 3. ส ารวจความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100 คน 
 

 ขั้นด าเนนิการ : DO (ปฏิบัติการตามโครงการ: ปฏิบัติการที่ห้องประชุมเรืองปัญญา ห้องประชุม
ออนไลน์ ZOOM CLOUD MEETING) 

7. โครงการอบรมออนไลนห์ลกัสตูรการจดัการเรียนรูว้ิทยาการค านวณส าหรบัคร ู 
Coding for Teacher (C4T) ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ 
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 1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านเวปไซต์สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มไลน์ การประชุมผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING  
 2. ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่าน QR 
CODE หรือ Google from  https://forms.gle/TME2n3vZovS7kXLVA 
 3. ด าเนินการตามกิจกรรมดังนี้ 
 3.1 ประชุมเตรียมการจัดท าคู่มือหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวันที่ 16 – 19 กันยายน 2564 
 3.2 จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for Grade 7-9 Teacher (C4T-4) ผ่านห้องประชุมออนไลน์ ZOOM CLOUD 
MEETING ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2564 
 

 ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล : Check (ตรวจสอบและประเมิน:ผ่าน Google from) 
 1. ด าเนินการติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ก าหนด ผ่าน Google from 
กลุ่มเป้าหมาย 80 คนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจ านวน 2 ฉบับ  
 1.1 แบบประเมินการประชุมปฏิบัติการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๔) 
  1.2 แบบประเมินโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๔)โดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL  
จ านวน 1 ฉบับ 
 2. ประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน วิทยากรแลคณะท างาน หลังจากด าเนินการตาม
ขั้นตอนครบทุกรายการแล้ว  โดยมีการสรุปผลด้วยวาจา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ น าไปวางแผน
พัฒนาต่อไป   
 

 ขั้นแกไ้ข พฒันา ปรบัปรงุ : Action (ทบทวนและปรับปรุงปฏิบัติงาน: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ) 
 1. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือก าหนด
แนวทาง วางแผน เตรียมการครั้งต่อไป 

  2. สรุปและรายงานผล น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
สถานศึกษา และผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 100 คน 
 

  เชงิคณุภาพ 
  1. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การน าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560ระดับมากท่ีสุด 4.48 
  2. ครูผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ได้รับการนิเทศ ติดตาม การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
น าสู่การปฏิบัติในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับมากท่ีสุด 4.56 
 

https://forms.gle/TME2n3vZovS7kXLVA
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ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือก าหนดแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา  
 2. เพ่ือนิเทศ ช่วยเหลือให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบ

วิธีการที่เหมาะสม  
 3. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่ด าเนินงานด้านนิเทศภายในที่ประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ 

เผยแพร่ ประสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. เพ่ือสรุปผล รายงานผลการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
แต่งตัง้คณะกรรมกรรมการด าเนินงาน และประชุมคณะกรรมกรรมการด าเนินงาน 
 2. ด าเนินการอบรมออนไลน์ด้วย google meet 
 3. นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 4. ประชุมคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
 5. การประเมินผล สรุปและรายงานผล 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) ในส่วนของรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
  2. ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาของตน  
  3. โรงเรียนในสังกัดด าเนินการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science ใน
สถานศึกษาของตนตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด  
  4. โรงเรียนในสังกัดได้รับนิเทศติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอน Coding และ 
Computing Science อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. โครงการการพฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนรู้วทิยาการค านวณส าหรับครูผูส้อน 
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  5. โรงเรียนในสังกัดมีแผนการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบ Electronic-

Learning 2. เพื่อด าเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
 3. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
 4. เพื่อพัฒนาและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิต  
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบ 
Electronic-Learning   
 2. นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 
 3. สรุปและรายงานผลด าเนินการจัดประชุมชี้แจงและผู้ผ่านการอบรมระบบออนไลน์ 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
  1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงการพัฒนา
สมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning  วันที่ 31 สิงหาคม 
2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านค าพิมูล อ าเภอค าม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  2. ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning 
  3. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และ
นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning ของสถานศึกษา
ในสังกัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ระบบ  
  4. สรุปและรายงานผลด าเนินการจัดประชุมชี้แจงและผู้ผ่านการอบรมระบบออนไลน์ 
 
 

9. โครงการพฒันาการจดัการเรียนรูแ้บบ Electronic-Learning  
เพือ่พฒันาสมรรถนะครผููส้อนเพศวถิศีกึษาและทกัษะชวีติ 
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ภาพกจิกรรม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไป

ประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
 2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ Active 

Learning Cookbook ส าหรับโรงเรียนน าไปใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
 3. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ  
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 ขั้นเตรยีม : PLAN (วางแผน: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ) 
 1.ประชุมคณะท างาน เสนอโครงการ ค าสั่งกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน แผนปฏิบัติการ นิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา  
 3. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เผยแพร่ ให้โรงเรียนในสังกัด  
 4. ประชุมคณะท างานพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 10 โรงเรียน 
 5. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม จ านวน 10 โรง 
 

 ขั้นปฏบิตัิการ : DO (ปฏิบัติการตามโครงการ: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ และโรงเรียน) 
 1. จัดท าคู่มือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบเอกสารผ่านเวปไซต์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มไลน์ การประชุมผ่าน

10. โครงการสง่เสริมการวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้  
Active Learning รว่มกบัภาคเีครอืขา่ย 
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ระบบ Google meet พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 1 โรงเรียน 
 3. ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้ Active Learning สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบเอกสารผ่านเวปไซต์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มไลน์ การประชุมผ่านระบบ 
Google meet ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ประสบ
ผลส าเร็จ  
 5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ 129 สุดยอด BEST PRACTICES การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 

 ขั้นตรวจสอบข้อมลูและประเมินผล : Check (ตรวจสอบและประเมิน: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ 
และโรงเรียน) ด าเนินการดังนี้  
 1. ด าเนินการติดตามการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ก าหนด แบบรายงาน 
Google from และการประชุมออนไลน์ Google meet โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 โรงเรียน 
 
 2. ประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู หลังจากด าเนินการ 
ตามข้ันตอนครบทุกรายการแล้ว  โดยมีการสรุปผลด้วยวาจา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไป
วางแผนพัฒนาต่อไป   
 

 ขั้นทบทวนและปรบัปรงุการปฏบิตัิงาน  : Action (ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน: 
ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ และโรงเรียน) ด าเนินการดังนี้  
 1. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อก าหนดแนวทาง 
วางแผน เตรียมการครั้งต่อไป 
 2. สรุปและรายงานผล น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 3. รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี Best Practices เผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบ 
จ านวน 10 โรงเรียน 
 4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย น ากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้และ
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. ครูผู้สอนโรงเรียน สามารถน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้และ
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่าย ในรูปแบบ Active Learning Cookbook ส าหรับโรงเรียนน าไปใช้ได้ตามความต้องการและ
เหมาะสมกับบริบท คิดเป็นร้อยละ 100 
  4. เขตพ้ืนที่มี Best Practice โรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียน Active 
Learning ส าหรับน าไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง จ านวน 3 โรงเรียน 
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  รางวัลเกียรติบัตร ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจ าปี 2564 
  1.สถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี Bestpracticeในการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้านค าพิมูล 
  2.ครูผู้สอนที่มีผลงานการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายประสบผลส าเร็จ
และเป็นแบบอย่างที่ดี Bestpracticeได้แก่ นายกวิน  นามุลทา โรงเรียนบ้านค าพิมูล 
  3.ผู้ขับเคลื่อนต่อยอดและขยายผลในระดับเขตพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ นางสาวจิณัฐตา  
วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์การเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ Active Learning “กิจกรรม 129 สุดยอด 
Bestpracticeการจัดการเรยีนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย” ได้แก่ นายครรชิต  โชติจ าลอง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าพิมูล นางสาวเทียนทอง  ดีรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร และ
นางเพียงฤทัย  ป้องพันธ์ ครูโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 

ภาพกจิกรรม 
 

 

 

 

 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 

: PLC) ของสถานศึกษา  
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 2. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาท่ีจะน ากระบวนการ PLC มาใช้ในสถานศึกษา 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับ PLC/การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 4. จัดสร้างทีม PLC แต่ละสถานศึกษา (PLC ร.ร.) 
 5. แต่ละทีม สะท้อนปัญหา/ความต้องการ ก าหนดปัญหาของผู้เรียน (PLC ร.ร.) 
 6. สร้าง/พัฒนาแผนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC (PLC ร.ร.) 
 7. เปิดชั้นเรียน 3 วงรอบ/น านวัตกรรมไปใช้/สะท้อนผล/ปรับปรุงแก้ไข (นิเทศ ติดตาม) (PLC ร.ร.) 
 8. สถานศึกษาสะท้อนผลการจัดกิจกรรมทั้ง 3 วงรอบ 
 9. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ/ต้นแบบ PLC /จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

11. การขบัเคลือ่นกระบวนการ PLC ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในสังกดั 
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 ผลการด าเนนิงาน  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในโครงการต่างๆ ดังนี้  
   1. ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning Community: PLC) ประจ าปี 2563 จาก
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยเป็นเงินอุดหนุนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมฯ จากโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ 
พลังคิด เพ่ืออนาคต ซึ่งบริหารงานโดยศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) 
   2. ประชาสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษาที่มีความสนใจที่จะน ากระบวนการขับเคลื่อน PLC มา
ใช้ในสถานศึกษา โดยได้ชี้แจงแนวทางในเบื้องต้นแก่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
   3. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาท่ีจะน ากระบวนการ PLC มาใช้ในสถานศึกษา 
   4. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional learning Community: PLC) ของครูผู้สอน 
   5. สถานศึกษาสร้างทีม PLC เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
   1) การประชุมชี้แจงสมาชิกและการจัดทีม PLC (ทีมละ 3-5 คน) 
   - วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
   - การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและเป้าหมายนักเรียน 
   - สรุปถอดบทเรียนเพ่ือค้นหานวัตกรรมการแก้ปัญหา 
   2) วางแผน/การออกแบบ/สร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
   3) น านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional learning Community: PLC) สู่หอ้งเรียน 
   4) การเปิดชั้นเรียน/การสังเกตชั้นเรียน 3 วงรอบ 
   5) การสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน 
   6)  สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
   6. สรุปผลและสะท้อนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning Community: PLC) 
ของครูผู้สอน 
   7. จัดเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning Community: 
PLC) ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงาน
ทาง Social Media 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาและสอบวัดระดับ Toeic 

 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน านวัตกรรมที่เกิดจากการอบรมไปจัดการเรียนการสอน 
 ๓. เพ่ือให้ครูใช้ภาษาต่างประเทศในเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้  
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 กิจกรรมแต่ละโรงเรียนด าเนินการ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

  เชงิคณุภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการ
พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสนใจในด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้าน

ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก ยอมรับผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 กิจกรรมโรงเรียนด าเนินการตามกระบวนการที่วางแผนไว้ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  จ านวนผู้เรียนร้อยละ๘๐กล้าแสดงออกและยอมรับผลงานของตนเองและผู้อื่น 
 

  เชงิคณุภาพ 
  นักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดตามโครงการแต่ละโรงเรียนก าหนด 
 
 

12. โครงการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษาดา้นภาษาองักฤษ 

13. โครงการสง่เสริมศกัยภาพเพื่อพฒันาผูเ้รยีนในกลุม่สาระการเรยีนรูด้า้นศิลปะดนตรี
นาฏศลิป ์
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ยุทธศาสตรท์ี่  4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอยา่งเทา่เทียมและเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 

 ผลการด าเนินงานจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินการที่ปรากฏ ดังนี้  
 
 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัย
อย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย 

 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความ ส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแล และพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่าง
ทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย   
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมไว้ในโครงการ จ านวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

  กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๒๕ คน 

  กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ จ านวน ๑๕๐ คน 

 

  ผลการด าเนนิงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแล และพัฒนาในการ

จัดศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย ผู้จัดท ารายงานตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จดังนี้ 
   ๑. ร้อยละของผู้บริหารครูผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลพัฒนา
และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย (ค่าเป้าหมาย จ านวน ไม่น้อยกว่า 100 คน) 

  จากการจัดกิจกรรมที่ ๑ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงาน
ปฐมวัยของจังหวัดกาฬสินธุ์ และการจัดกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานศึกษาตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีผู้บริหารครูผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยดังนี้ 

 
 
 
 

1. โครงการขบัเคลือ่นการพฒันาการจดัการศกึษาปฐมวัยในระดบัพืน้ที่จงัหวดักาฬสนิธุ ์
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   ตารางแสดงจ านวนผู้บริหารครูผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 

 
กจิกรรม 

จ านวน (คน)  
รวม ผูบ้รหิาร คร ู ผูด้แูลเดก็ ผูร้บับรกิาร 

ผูป้กครอง 
บคุลากรที่
เกีย่วข้อง 

๑ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง 
และผูร้ับผดิชอบงานปฐมวัยของจังหวัดกาฬสินธุ ์

๑๑ - -  ๑๔ ๒๕ 

๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

๙ ๕๑ ๓๗ ๒๖ ๒๗ ๑๕๐ 

รวม ๒๐ ๕๑ ๓๗ ๒๖ ๔๑ ๑๗๕ 
  จากตารางแสดงจ านวนผู้บริหารครูผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับ

การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย พบว่า มีผู้ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย ผู้บริหาร จ านวน 
๒๐ คน ครู จ านวน ๕๑ คน ผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๓๗ คน ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง จ านวน ๒๖ คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๔๑ คน รวมทั้งหมด ๑๗๕ คน 
** สรุปได้ว่า บรรลุตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (ค่าเป้าหมาย จ านวน ไม่น้อยกว่า 100 คน) 
 

    ๒. ร้อยละของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2561 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘0) 
    จากการจัดกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ จ านวน ๓ จุด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการก ากับ ติดตามผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยผู้แทนครู ครูพ่ีเลี้ยงแต่ละกลุ่มเครือข่ายเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและผ่าน
การตรวจสอบจากศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย ของแต่ละหน่วยงาน ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 
 

    ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563     
จ าแนกรายสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ 

สงักัด 
จ านวนสถานศกึษา/ 

สถานพัฒนาเดก็
ปฐมวยั (แหง่) 

จ านวนสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยัตามระดับคณุภาพ (แหง่) 
A 

ดีมาก 
B 
ด ี

C 
ผ่านเกณฑข์ั้นต้น 

D 
ต้องปรับปรงุ 

รวม 
(แหง่) 

รวม สพฐ. ๔๙๒ ๔๑๘ ๗๔ - - ๔๙๒ 

- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ๑๕๙ ๑๒๘ ๓๑ - - - 
- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ๑๖๒ ๑๕๑ ๑๑ - - - 
- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ๑๗๑ ๑๓๙ ๓๒ - - - 
รวม อปท. ๔๒๔ ๒๖๒ ๑๔๘ ๔ ๑๐ ๔๒ ๔ 
- เทศบาล ๑๖ ๔ ๒ - ๑๐ ๑๖ 
- องค์การบริหารส่วนต าบล ๔๐๘ ๒๕๘ ๑๔๖ ๔ -  
รวมสช. ๔๖ ๒๐ ๒๖ - - ๔๖ 
รวมพม. ๓ ๑ ๒ - - ๓ 

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

รวมจ านวนสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 
ที่ผา่นเกณฑข์ั้นต้น(A+B+C) 

๙๕๕ (รอ้ยละ ๙๘.๙๖) 
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    จากตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 
จ าแนกรายสังกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน ๔๙๒ แห่ง มีผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ A ดีมาก จ านวน ๔๑๘ 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๕ ระดับ B ดี จ านวน ๗๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๔ สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๔๒๔ แห่ง มีผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ระดับ A ดีมาก จ านวน ๒๖๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๙ ระดับ B ดี จ านวน ๑๔๘ แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ ๓๔.๙๑ ระดับ C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น จ านวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๔ และระดับ D ต้องปรับปรุง 
จ านวน ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๖ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จ านวน ๔๖ แห่ง มีผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ A ดีมาก จ านวน ๒๐ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘ ระดับ B ดี จ านวน ๒๖ แห่ง   คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๒ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน ๓ แห่ง มีผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ A ดีมาก จ านวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ระดับ B ดี จ านวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ ๖๖.๖๗ และสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๙๖๕ แห่ง มีผลการ
ประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ A ดีมาก จ านวน ๖๙๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๒ 
ระดับ B ดี จ านวน ๒๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๑ ระดับ C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น จ านวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ ๐.๔๑ และระดับ D ต้องปรับปรุง จ านวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔และสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๙๖๕ แห่ง ผ่านการประเมินระดับ A ดีมาก B ดี และ C ผ่านเกณฑ์
ขั้นต้น รวมจ านวน ๙๕๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๖สรุป ได้ว่าบรรลุตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐) 
 

    ๓. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘0) 
    จากการจัดกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ จ านวน ๓ จุด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑  ในวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการก ากับ ติดตาม
ผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยผู้แทนครู ครูพ่ีเลี้ยง
แต่ละกลุ่มเครือข่ายเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและผ่านการตรวจสอบจากศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย 
ของแต่ละหน่วยงาน ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 
 

 ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์ 

สงักดั 
จ านวน

สถานศกึษา 
เดก็ปฐมวยั (แห่ง) 

จ านวน 
เดก็ปฐมวยั 
(อ.๑-อ.๓) 

รวมจ านวนเดก็ปฐมวยั 
อ.๑ - อ.๓ (คน) 

 

จ านวนเดก็อนบุาล ๓  
ทีจ่บการศกึษาระดบั

ปฐมวยั (คน) สมวยั ไมส่มวยั รวม 
รวม สพฐ. ๔๙๒ 12,315 12,2๗๑ ๔๔ 12,315 6,606 

- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ๑๕๙ 3,771 3,771 - 3,771 1,993 
- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ๑๖๒ ๓,๘๖๒ ๓,๘๖๒ - ๓,๘๖๒ ๑,๙๔๘ 
- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ๑๗๑ ๔,๖๘๒ ๔,๖๓๘ ๔๔ ๔,๖๘๒ ๒,๖๖๕ 

รวม อปท. ๔๒๔ ๑๑,๘๓๕ ๑๑,๘๓๕   ๑๑,๘๓๕ ๑๑๒๕ 
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สงักดั 
จ านวน

สถานศกึษา 
เดก็ปฐมวยั (แห่ง) 

จ านวน 
เดก็ปฐมวยั 
(อ.๑-อ.๓) 

รวมจ านวนเดก็ปฐมวยั 
อ.๑ - อ.๓ (คน) 

 

จ านวนเดก็อนบุาล ๓  
ทีจ่บการศกึษาระดบั

ปฐมวยั (คน) สมวยั ไมส่มวยั รวม 
- เทศบาล ๑๖ ๒,๑๓๓ ๒,๑๓๓ - ๒,๑๓๓ ๗๕๒ 

- องค์การบริหาร 

  ส่วนต าบล 

๔๐๘ ๙,๗๐๒ ๙,๗๐๒ - ๙,๗๐๒ ๓๗๓ 

รวมสช. ๔๖ ๕,๗๔๗ ๕,๗๔๗ - ๕,๗๔๗ ๒,๓๔๓ 

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

รอ้ยละ - - ๙๙.๘๕ ๐.๑๕   

  จากตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายสังกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๔๙๒ แห่งมีเด็กปฐมวัย (อ.๑-อ.๓)จ านวน 12,315 คน เด็กมี
พัฒนาการสมวัย จ านวน 12,2๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๔ เด็กพัฒนาการไม่สมวัย จ านวน ๔๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๓๖ สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 
๔๒๔ แห่ง มีเด็กปฐมวัย (อ.๑-อ.๓)จ านวน๑๑,๘๓๕ คน เด็กมีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๑๑,๘๓๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ไม่พบเด็กพัฒนาการไม่สมวัย สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จ านวน ๔๖ แห่ง มีเด็กปฐมวัย (อ.๑-อ.๓) จ านวน๕,๗๔๗ คน มีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๕,๗๔๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่พบเด็กพัฒนาการไม่สมวัยและสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๙๖๒ แห่ง มีเด็กปฐมวัย (อ.๑-อ.๓) จ านวน๒๙,๘๙๗ คน เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย จ านวน ๒๙,๘๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ พัฒนาการไม่สมวัย จ านวน ๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕ 
สรุปได้ว่าบรรลุตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) 
 

 2. สง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันาสถานศกึษา/ สถานพฒันาเด็กปฐมวยัใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ การนิเทศ ก ากบั ตดิตามการด าเนนิงาน 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดการจัดกิจกรรม ไว้ในโครงการ คือ 
 กิจกรรมที่ ๓: นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ(นิเทศออนไลน์ ผ่าน google meet) 
 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ 
     ร้อยละของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2561 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘0) 
  เชิงคุณภาพ 
     สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2561 ในระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
   กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  จ านวน ๑๕ แห่ง ดังนี้ 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
   ๑.โรงเรียนชุมชนนาจารย์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
   ๒. โรงเรียนปากน้ าราษฏร์บ ารุง อ าเภอกมลาไสย 
   ๓.โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกกษ์ราษฏร์อ านวย อ าเภอสหัสขันธ์ 
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  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
   ๔.โรงเรียนพินิจราษฏร์บ ารุงอ าเภอยางตลาด 
   ๕.โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรรพ์ อ าเภอยางตลาด 
   ๖.โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว อ าเภอยางตลาด 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
   ๗.โรงเรียนบ้านนาคู อ าเภอนาคู    
   ๘.โรงเรียนค าม่วงจรัสวิทย์ อ าเภอค าม่วง   
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ๙.โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์ อ าเภอห้วยเม็ก 
   ๑๐. โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย อ าเภอห้วยผึ้ง 
   ๑๑. โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ อ าเภอกมลาไสย  
  สังกัดส านักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ๑๒.โรงเรียนอนุบาลโคกกลาง เทศบาลต าบลดงมูล อ าเภอหนองกุงศรี 
   ๑๓.โรงเรียนอนุบาลโนนศิลา เทศบาลต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ 
   ๑๔. โรงเรียนเทศบาลท่าคันโท เทศบาลต าบลท่าคันโทอ าเภอท่าคันโท 
  สังกัดส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ๑๕. บ้านอุ่นรัก อ าเภอเมือกาฬสินธุ์ 
 

  ผลการด าเนนิงาน 
   คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ได้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการประเมินสถานศึกษาและผลการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้วยการนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet 

   ๑.ผลการนิเทศ ติดตาม ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผล ดังนี้  

 

   ตารางแสดงผลนิเทศ ติดตามการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
ที ่
 

สถานศกึษา/ 
สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 

สงักดั 

ผลการประเมนิสถานศกึษาตามมาตรฐานสถาน
พฒันาเดก็ปฐมวยัแหง่ชาติ 

ดมีาก 
(A) 

ด ี
(B) 

ผา่นเกณฑ์
ขัน้ตน้ (C) 

ตอ้งปรบัปรงุ
(D) 

๑ โรงเรียนชุมชนนาจารย์ 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 

    

๒ โรงเรียนปากน้ าราษฏร์บ ารุง  
อ าเภอกมลาไสย   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 

    

๓ โรงเรียนโนนศลิาไกรฤกกษ์ราษฏร์
อ านวย อ าเภอสหสัขันธ ์

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 

    

๔ โรงเรียนพินิจราษฏร์บ ารุง 
อ าเภอยางตลาด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

    

๕ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรรพ์ 
อ าเภอยางตลาด 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 

    

๖ โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 
อ าเภอยางตลาด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
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ที ่
 

สถานศกึษา/ 
สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 

สงักดั 

ผลการประเมนิสถานศกึษาตามมาตรฐานสถาน
พฒันาเดก็ปฐมวยัแหง่ชาติ 

ดมีาก 
(A) 

ด ี
(B) 

ผา่นเกณฑ์
ขัน้ตน้ (C) 

ตอ้งปรบัปรงุ
(D) 

๗ โรงเรียนบ้านนาค ู
อ าเภอนาคู    

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 

    

๘ โรงเรียนค าม่วงจรสัวิทย ์
อ าเภอค าม่วง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 

    

๙ โรงเรียนบุญยาทัตพลประสิทธิ์   
อ าเภอห้วยเม็ก   

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

    

๑๐ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย  
อ าเภอห้วยผึ้ง 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

    

๑๑ โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 
อ าเภอกมลาไสย  

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

    

๑๒ โรงเรียนอนุบาลโคกกลาง 
เทศบาลต าบลดงมูล  
อ าเภอหนองกุงศร ี    

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ ์

    

๑๓ โรงเรียนอนุบาลโนนศิลา  
เทศบาลต าบลโนนศิลา  
อ าเภอสหสัขันธ ์

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวดักาฬสินธุ ์

    

๑๔ โรงเรียนเทศบาลท่าคันโท 
เทศบาลต าบลท่าคันโท 
อ าเภอท่าคันโท 
 

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ ์

    

๑๕ บ้านอุ่นรัก อ าเภอเมือกาฬสินธุ ์ ส านักงานพัฒนาสังคม      
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกาฬสินธุ ์

    

รวมจ านวนสถานศกึษา/สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทีม่ผีล  
การประเมนิระดบั A+B+C(ผา่นเกณฑข์ัน้ตน้ขึน้ไป) 

๑๕  

รอ้ยละผลการประเมนิระดบั A+B+C(ผา่นเกณฑข์ัน้ตน้ขึน้ไป) ๑๐๐  
   จากตารางผลการนิเทศ ติดตาม ของคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ จ านวน ๓ แห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๒ จ านวน ๓ แห่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จ านวน ๒ แห่ง 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๓ แห่ง ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๓ แห่ง และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน ๑ แห่ง รวมจ านวน ๑๕ แห่ง พบว่า มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ในระดับ A ดีมาก จ านวน ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ระดับ B ดี จ านวน ๓ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๐๐และไม่พบระดับ C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น สถานศึกษา ทั้ง ๑๕ แห่ง มีผลการประเมิน ระดับ C ผ่าน
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เกณฑ์ขั้นต้นขึ้นไป จ านวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ สรุปว่า บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) 
 

   ๒. ผลการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผล ดังนี้  

  ตารางแสดงผลนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย 

มาตรฐาน  ผลการด าเนนิงาน ขอ้เสนอแนะของผูน้เิทศ 
มาตรฐานด้าน 
ที่ 1 การบริหาร
จัดการสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๑.1 โรงเรยีนร้อยละ 100 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีแผนปฏิบตัิการประจ าปี  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการรวบรวมข้อมลูสารสนเทศ 
และรายงานผลการประเมินตนเอง น าผลการประเมินตนเองมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นในรอบปีต่อไป   
1.2 โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีวฒุิการศึกษาปรญิญาตรี  
เอกการศึกษาปฐมวยั มีครูที่ไมจ่บเอกการศึกษาปฐมวัยแต่ครูทุกคน
ผ่านการอบรม/พัฒนาด้านปฐมวยัและมีคณุสมบัติทีเ่หมาะสม 
1.3 โรงเรยีนร้อยละ 100 มีสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสรมิสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ มีห้องเรียนคณุภาพ 
1.4 โรงเรยีนร้อยละ 100 มีมุมประสบการณ์/แหล่งเรยีนรู้ที่
เหมาะสม บรเิวณห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน ท่ีล้างมือ และอุปกรณ์
เครื่องใช้ส่วนตัว เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสม 
1.5 โรงเรยีนร้อยละ 100 มีกิจกรรม/ประชุมผู้ปกครอง  
มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เนื่องจากเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า (COVID -19) จากการนิเทศ ติดตามพบว่า 
สถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ 
ON Hand และ On Demand ในการบริหาร
จัดการ ควรมีการนเิทศภายใน การวดัและประเมินผล 
1. นิเทศภายในอย่างเป็นระบบอยา่งต่อเนื่อง 
2. การวัดและประเมินผล 
3. ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบการจัดประสบการณ ์
ให้กับเด็ก 
4. หารูปแบบการจดัประสบการณ์ที่เหมาะสมและ
ทั่วถึง ครอบคลุมเด็กทุกคน 
 

มาตรฐานด้าน 
ที่ 2 ครู/ผู้ดูแล
เด็กให้การดูแล 
และจัด
ประสบการณ์
การเรยีนรู้และ
การเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

2.1 โรงเรยีนร้อยละ 100 ครูปฐมวัยมีแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ มมีุมประสบการณ์ จัดประสบการณ์
หลากหลายและส่งเสริมพัฒนาการเดก็รอบดา้น 
2.2 โรงเรยีนมีการตรวจสุขภาพอนามัยเด็ก ดูแลสุขภาพ 
ติดตามการเจรญิเติบโตอย่างต่อเนือ่ง 
2.3 โรงเรยีนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษา พัฒนาการเรียนรู้ตามวยัอย่างเหมาะสม 
2.4 โรงเรยีนร้อยละ 100 จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก
ด้านอารมณ์ ความรูส้ึกผ่านการเคลือ่นไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี  
2.5 โรงเรยีนมีกิจกรรมร่วมกับผูป้กครองเด็กเพื่อการ
เตรยีมพร้อม/ปรับตัวก่อนเข้าเรยีนระดับ ป. 1 

1. ควรมีการเขียนบันทึกหลังการจัดประสบการณ์
ที่มีความหมาย สามารถน าผลนั้นไปวางแผนพัฒนา
หรือส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ด้านการจัดประสบการณ์ตามบริบทของเด็กและ
โรงเรียนช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(COVID -19)   

มาตรฐานด้าน 
ที่ 3 คุณภาพ
ของเด็กปฐมวัย 

3.1 เด็กมีน้ าหนกัตัวเหมาะสมกับวยัและสูงดีสมส่วนและมสีุขนสิัย
ทีด่ีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย มีสุขภาพช่องปากดไีมม่ีฟันผ ุ
3.2 เด็กมีพัฒนาการสมวยัโดยรวม 5 ด้าน 
3.3 เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถ
เคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัยและมีพัฒนาการด้านการใช้
กล้ามเนื้อมดัเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือตามวยั 
3.4 เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภยั แสดง
ความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเองและ ผู้อื่นได้สมวัย มีความสนใจ และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา สามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง 

1. เด็กไดร้ับการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และน าผลการประเมินมา
การพัฒนาการจัดประสบการณ ์
2. เด็กควรไดร้ับการพัฒนาอย่างรอบด้าน   ควรมี
การออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
3. เด็กควรได้พัฒนาทักษะชีวิต / ทักษะที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต โดยร่วมมือกับผูป้กครอง 
๔. เด็กควรไดร้ับการพัฒนาและประเมินตามคู่มือ 
DSPM 
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มาตรฐาน  ผลการด าเนนิงาน ขอ้เสนอแนะของผูน้เิทศ 
ยับยั้งช่ังใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่น  
มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหมไ่ดส้มวัย 
3.5 เด็กบอกเกีย่วกับตัวเด็ก บคุคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ 
และสิ่งตา่งๆ รอบตัวเด็ก ไดส้มวัย มพีื้นฐานด้านคณติศาสตร์ 
สามารถสังเกต จ าแนก และเปรยีบเทียบ จ านวน มิติ สัมพันธ์ 
(พื้นที่/ระยะ) เวลา สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล แก้ปญัหาได้ มี
จินตนาการ และความคดิสร้างสรรค์ มีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ 
ท ากิจกรรมใหส้ าเร็จสมวัย  
3.6 เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารมี
ทักษะในการดูรปูภาพ สญัลักษณ์ การใช้หนังสือ รูจ้ักตัวอักษร การ
คิดเขียนค า และการอ่านเบื้องต้นไดต้ามล าดับพัฒนาการ มีทักษะ
การวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่
การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ มทีักษะในการสื่อสารอย่าง
เหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเปน็หลัก และมีความคุ้นเคยกับ
ภาษาอื่นด้วย  
3.7 เด็กมปีฏิสมัพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึง
การยอมรบัความแตกต่าง ระหว่างบคุคล มีความเมตตา กรณุา มี
วินัย ซื่อสตัย์ รับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี ค่านิยมที่
พึงประสงค์ สามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม 
เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไข ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
ภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศ
ไทย และภูมิภาคอาเซียน 

  จากตารางแสดงผลนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ของคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การ
จัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้วนระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet 
สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เ ขต ๑ 
จ านวน ๓ แห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ จ านวน ๓ แห่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จ านวน ๒ แห่ง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๓ แห่ง ส านักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน ๓ แห่ง และ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑ แห่ง รวมจ านวน ๑๕ แห่ง พบว่า 
สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติพ.ศ. 2561 ในระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 

 

  สรุปได้ว่า สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่นิเทศ ติดตามจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 
๑๕ แห่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2561 ในระดับคุณภาพ ผ่านเกณฑ์
ขั้นต้น ขึ้นไปทุกแห่ง 
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 3. เพื่อใหผู้บ้รหิาร คร ูผู้ดแูลเด็ก พอ่แมผู่ป้กครอง และผูม้สีว่นเกี่ยวข้อง มคีวามรูค้วามเข้าใจ เกดิความ
ตระหนัก เลง็เหน็ความส าคญัของการพฒันาเด็กปฐมวยั และมบีทบาทในการส่งเสรมิ สนบัสนนุการดแูล 
พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัในระดบัพืน้ที่เพิ่มขึ้น 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม ไว้ในโครงการ คือ  
กิจกรรมที ่๔: คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ได้รับการดูแลพัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้และจัด
การศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 กลุม่เป้าหมาย คือ มีเด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี จ านวน ๒,๓๓๙ คน ผู้บริหารจ านวน ๓ คน ครู จ านวน ๙ คน
  

  ผลการด าเนนิงาน 
   ผลการคัดเลือกการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือการดูแลพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ของผู้บริหารและครู ด้วยรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้  
 

ตาราง ๗ แสดงผลการคัดเลือกการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือการดูแล
พัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  

ล าดบัที ่ ชื่อ - สกลุ 
รปูแบบ/วธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ       

(Best Practices) 

จ านวนเดก็ทีไ่ดร้บั การ
ดแูล พฒันา (คน) 

ทั้งหมด ๓ - ๕ ป ี
        ดา้นการบรหิารจดัการ (ส าหรบัผูบ้รหิาร)  

1 นายรุ้ง ทาสะโก 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนปอแดงวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนปอแดงวิทยาจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผ่านการจัดประสบการณ์แบบ
โครงงานเป็นฐาน โดยใช้รูปแบบการบริหาร 
PORDANG MODEL 

๓๔ ๓๔ 

2 นายเดชา บุญศรไชย ผู้อ านวยการ
โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ ์

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต บนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรมที่งดงาม โดยการใช้ 
RASSAMEE Model 

๑๐๓ ๑๐๓ 

๓ นางบุญเมือง ฉันทะกลาง 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนบุญยาทัตพล
ประสิทธ์ิ สังกดัส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษา
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ ์

การพัฒนาทักษะชีวิตแบบบูรณาการการจดั
ประสบการณ์ ตามแนวคดิไฮสโคป สู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบ BPSA Model  
 

๑๖๑ ๑๖๑ 

ดา้นการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู(้ส าหรบัครผููส้อน)  

๑ นางมุดจรินทร์  อุ่นบุญมา         
ครูโรงเรียนบ้านดอนสนวน   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
 

การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ โดยใช้กิจกรรม
นิ่ง คิด จิตสร้างสรรค ์

๑๖ ๑๖ 
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ล าดบัที ่ ชื่อ - สกลุ 
รปูแบบ/วธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ       

(Best Practices) 

จ านวนเดก็ทีไ่ดร้บั การ
ดแูล พฒันา (คน) 

ทั้งหมด ๓ - ๕ ป ี
๒ นางอังสนา  แถนสีแสง            

ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ วดัเหนือ  
สังกัดส านักงานองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ ์

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านการสังเกต โดยใช้ชุดกิจกรรม 
“รถน้อยหรรษา” 

๘๙๘ ๘๙๘ 

๓ นางวาสนา  ไชยช า ครูโรงเรียนปอ
แดงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต ๒ 

น้ ายาล้างจาน ๓ ใบเถา เด็กเป็นกลุ่มเดียวกับ
ล าดับที่ ๑ 

๔ นางสาวอารยาโมฆรัตน์ ครโูรงเรียน 
โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อ านวย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต ๑ 

การพัฒนาทักษะการพูดของเด็ก  
ช้ันอนุบาลปีที่ ๒ โดยใช้กิจกรรมการ    
เล่านิทานประกอบภาพโรงเรยีน       
โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อ านวย 

๖๗ ๖๗ 

๕ นางพัชรินทร์  ดลอารมณ์        
ครูโรงเรียนเอกปัญญา สังกัดส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษา
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ ์

การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning ผ่านโครงงานสู ่STEM 
ศึกษาของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที ่๒๑ 

๔๔๖ ๔๔๖ 

๖ นางสุภาพร  ค าประสาร ครโูรงเรยีน
หนองพอกวิทยายน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์
เขต ๑ 

การใช้สื่อป๊อปอัพสไลด์ ปริศนาค าทาย
ประกอบภาพ เพ่ือส่งเสรมิทักษะดา้นการ
คิดและการใช้ภาษาสื่อสารของเดก็ปฐมวัย 

๓๗ ๓๗ 

ดา้นการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู(้ส าหรบัครผููส้อน)  
๗ นางรัชนี  ภูอุภัย ครูโรงเรียนเทศบาล

เมืองกุฉินารายณ์ สังกัดส านักงาน
องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวดักาฬสนิธุ์  

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเดก็
ปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ 
ฉีก ตัด ปะกระดาษ 

๑๕๙ ๑๕๙ 

๘ นางสาวขนิษฐา  จิตเหลื่อม       
ครูโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย     
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์  

รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
คณิตคดิเร็วด้วยจินตคณติระดับปฐมวัย 

๑๘๘ ๑๘๘ 

๙ นางสุนิสา ซื่อตรง  ครูโรงเรียนเซนต์
ยอแซฟกุฉนิารายณ์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษา
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์  

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรข์องเด็ก
ปฐมวัย โดยการใช้สื่อการสอนผ่านการเล่น 

๒๓๐ ๒๓๐ 

รวมจ านวนเดก็ทีไ่ดร้บั การดแูล พฒันา (คน) ๒,๓๓๙ ๒,๓๓๙ 
คดิเปน็รอ้ยละ ๑๐๐ 

  จากตารางแสดงผลการคัดเลือกการบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือการดูแลพัฒนา
เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน พบว่า ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ แห่ง มีผลงานการจัดรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วย
การบริหารจัดการและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี จ านวน ๒,๓๓๙ คน 
ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ได้ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ว่า เด็กปฐมวัยอายุ 3 - 5 ปี จ านวน ๒,๓๓๙ 
คน ได้รับการดูแลพัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ร้อยละ ๑๐๐ 
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ภาพกจิกรรม 
 กิจกรรมที่ ๑: ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 

 
  

 กิจกรรมที่ ๒: ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
จุดที่ ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ (๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 

 

จุดที่ ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จุดที่ ๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 
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 กิจกรรมที่ ๓: นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ (ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมที่ ๔: คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้รับโอกาส
ทางการศึกษามากข้ึน 

 2. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ
ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้  ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนไทย ผู้ได้รับทุนพระราชทาน  
เป็นนักเรียนทุนในพระองค์ฯ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพน าความรู้ กลับไปท างานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน 
มีสัมมาอาชีพมัน่คง เป็นพลเมืองที่ท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 

 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
 
 
 
 
 

2. โครงการทนุการศกึษาเพือ่ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางการศกึษา 
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 ผลการด าเนนิงาน  
  กิจกรรม การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
  1.๑ วันที่ 18 มีนาคม 2564 รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมการด าเนิน
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ. 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  
 ๑.๒ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ลงพ้ืนที่ในการสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน นางสาวธัญญลักษณ์ 
แซ่จัง โรงเรียนบ้านโนนค้อ ต าบลนาทัน อ าเภอค าม่วง, เดก็หญิงกชพร ส าราญเริง โรงเรียนส าราญเริง ต าบลโนนบุร ี
อ าเภอสหัสขันธ์ และ นางสาวอภิญญา บุญเรื่องลือ โรงเรียนหนองสอวิทยาคาร ต าบลล าปาว อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
  ๑.๓ วันที่ 1 เมษายน 2564 ลงพ้ืนที่ในการสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ของนักเรียน เด็กหญิงอริษา 
ภูชะหาร โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ ต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด , นางสาวจรัญญา เพ่ิมขึ้น โรงเรียนบัวขาว 
ต าบลแจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์ , นายรัฐภูมิ จิตรจักร โรงเรียนบัวขาว ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ , 
นายธเนศ แก้วอร่าม โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  
  ๑.๔ วันที่ 16 เมษายน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรร ผู้รับทุนพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิ
การศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 
2564 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๑.๕ วันที่ 27 เมษายน 2564 พิจารณากลั่นกรองและจัดล าดับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมขอรับ
ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" ระดับภาค จัดโดยส านักงานศึกษาธิการภาค 12 ณ ห้องประชุมพระธาตุขาม
แก่น ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
 

ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา น าไปสู่การดูแลและป้องกัน 

การเกิดพฤติกรรมและสุขภาพจิตที่ไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียน 
 2. เพ่ือให้ครูมีความรู้พ้ืนฐานและความสามารถในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดปัญหา

ทาง พฤติกรรมและสุขภาพจิตของนักเรียน 
 3. เพ่ือให้การดูแล ช่วยเหลือและป้องกันการเกิดปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพจิตของนักเรียน

ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3. โครงการดแูลและชว่ยเหลอืนกัเรยีนดว้ยกระบวนการทางจติวิทยา 
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กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมรวมไปถึงนักเรียนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับความช่วยเหลือในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน ๓ ราย   
๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่างาม และโรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อ าเภอสามชัย และโรงเรียนบ้าน
บ่อโนนมะค้ าวิทยาคาร อ าเภอกมลาไสย 
  เชงิคณุภาพ 
  นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับความช่วยเหลือในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาความรู้  ทักษะชีวิตพ้ืนฐาน และคุณลักษณะนิสัยการท างานให้ตรงกับความสนใจ 

บุคลิกภาพ และความถนัดของนักเรียนสู่การประกอบสัมมาอาชีพ ที่เป็นวิถีการด ารงชี วิตอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาก าลังคน รองรับการพัฒนาในระดับจังหวัดและอ าเภอ ตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 2. เพ่ือให้นักเรียนได้ส ารวจ รู้จัก และค้นพบตัวเอง โดยการท าแบบวัดแววความถนัดด้านอาชีพ
จนสามารถวางแผนตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตได้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความสนใจ ความถนัด 

 3. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ(Work Experience)  
ให้สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง จากแหล่งสถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้ หรือสถาบันอาชีวศึกษาใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 4. เพื่อส่งเสริมเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) กับส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์  

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า กิจกรรมถอดบทเรี ยน
สถานศึกษาต้นแบบหลักสูตรท้องถิ่นและครูต้นแบบที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจ านวน 40 คน ในวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวร 
จิตตถาวโร-วงศ์มาลัย  
 2. ประกวดคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ(Best Practice) หลกัสูตรท้องถิ่นที่ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับเขตพ้ืนที่ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 35 โรงเรียน 

 
 
 

4. โครงการการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การมีงานท า 
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 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 35 โรงเรียน 40 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ แนวทางการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น โครงสร้างและองค์ประกอบการเขียนหลักสูตร 
  2. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 35 โรงเรียนจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
  3. นิเทศ ติดตามการด าเนนิงานโครงการจัดการศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการพ่ีเลี้ยงติดตามรายงาน
ผลการด าเนินงานหลักสตูรท้องถิ่น ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน 35 โรงเรียน 
โดยคณะกรรมการพ่ีเลี้ยงให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าและชี้แนะ เพ่ือปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้อง 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบBest 
Practice หลักสูตรท้องถิ่น ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 
 

   ประเภทโรงเรียน 
   1. ระดับเหรียญทอง จ านวน 19 โรงเรียน 
   2. ระดับโรงเรียนต้นแบบจ านวน 16 โรงเรียน 
 

   ประเภทครูผู้สอน 
   1. ระดับเหรียญทอง 19  คน 
   2. ระดับครูผู้สอนต้นแบบ 16  คน 
 

  เชงิคณุภาพ 
  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเห็นความส าคัญและด าเนินการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ
และการมีงานท าอย่างเป็นระบบ 
 

ภาพกจิกรรม 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือสร้างผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) วิทยากรท้องถิ่น (LT) และเพ่ิมพูนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
 2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ให้มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 
 3. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การ

เรียนรู้การลงมือท าด้วยตนเอง 
 4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ 

วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 กิจกรรมที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานทดแทนครูเกษียณ ครูย้าย ครูลาออก ครู
เปลี่ยนสายงาน ครูยังไม่ผ่านการอบรม เรื่องน้ า และอากาศตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 กิจกรรมที่ ๒ การประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
 ๑. ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) วิทยากรท้องถิ่น (LT) สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้เพ่ิมพูนพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๓. เด็กปฐมวัยทุกคนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้การลงมือท า 
ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 เชงิคณุภาพ  
 ๑. ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) วิทยากรท้องถิ่น (LT) สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้เพ่ิมพูนพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ๆ 
 ๒. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  
 ๓. เด็กปฐมวัยทุกคนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้การลงมือท าด้วยตนเอง 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 

5. โครงการบ้านนกัวทิยาศาสตรน์้อยประเทศไทย 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 กิจกรรมที่ ๑ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
  ๑. ประชุมชี้แจงคณะท างาน/ผู้ประเมินพัฒนาการ 
  ๒. ด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
  ๓. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด  
  ๔. น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการ ไฟล์ Excell 
 กิจกรรมที่ ๒ จัดท ารายงานผลการประเมินพัฒนาการ ไฟล์ Excellส่ง สพฐ. 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
  ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๑๕ โรงเรียน จ านวน ๑๕ คน มีองค์ความรู้ เข้าใจและ
สามารถประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
และผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการประเมนิพฒันาการนักเรยีนทีจ่บหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  
พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ปกีารศกึษา ๒๕๖๓ 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 การติดตามข้อมูลนักเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. ส ารวจประชากรวัยเรียนเด็กที่เกิด ปี พ.ศ. 2557  
 2. วางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับสถานศึกษา 
 3. ประสานการด าเนินการรับนักเรียนร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โรงเรียนเอกชน และ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
 4. เมื่อ สพฐ. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 เสนอรายชื่อบุคคล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ไปที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  4.2 แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 ไปยังสถานศึกษาในสังกัด

เพ่ือศึกษาแนวทางและถือปฏิบัติ 
 5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้ง มติประชุมที่ได้อนุมัติคณะกรรมการรับนักเรียนประจ าปี

การศึกษา 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาสินธุ์ เขต 3 ด าเนินการ ดังนี้                
  5.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564                                                                                                                        
  5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปยัง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์     
  5.3  ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3                                                                                 
  5.4 แจ้งแผนการรับนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ไปยังสถานศึกษาในสังกัด                                                                                       
  5.5 ประกาศรายชื่อโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 3เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนไปยังสถานศึกษาในสังกัด                                                 
  5.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานรับ

นักเรียน ปีการศึกษา 2564                                                                                   
  5.7 ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา

ภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ไปยังสถานศึกษาในสังกัด                                                        
  5.8 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  ติดตามเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์ประชากรตาม ทร.14 ที่เกิด ปี พ.ศ. 2557 ในเขตพ้ืนที่บริการ 
จ านวน 3,766 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 

7. โครงการตดิตามขอ้มูลนกัเรียนเข้าเกณฑ์เรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ปกีารศกึษา 2564 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยด้านกายภาพและด้าน

บุคคลทั้งในและนอกโรงเรียน 
 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยการส่งเสริมอย่างถูกวิธีตามพัฒนาการของวัยความ

แตกต่างของบุคคลด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา 
 3. เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 ขั้นเตรยีมการ 
 -เสนอโครงการ 
 -ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 -ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
 -จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
 ขั้นด าเนนิการ 
 -ประชุมผู้ปกครอง 
 -ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 
 1.รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 -ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและระเบียนสะสม 
 2.การคัดกรองนักเรียน 
 -แบบสังเกตอาการ 9s 
 -แบบคัดกรองนักเรียน (SDQ) 
 3.การส่งเสริมนักเรียน 
 -กิจกรรมแนะแนว/ชุมชน/โฮมรูม 
 4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 -ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 -ครูแดร ์
 -กิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
 -ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน 
 -การให้ความรู้ทักษะชีวิต กฎหมายและพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
 -ให้ค าปรึกษานักเรียนรายบุคคล/รายกลุ่ม 
 5.การส่งต่อ 
 -ประสานงานกับภาคีเครือข่าย/สหวิชาชีพ 
 ขั้นประเมนิผล 
 -ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินการ 
 -ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
 

๘. โครงการระบบดแูลชว่ยเหลอืและคุม้ครองเดก็นกัเรียน 
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 ขั้นปรบัปรุงแกไ้ข 
 -ถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
 -สะท้อนผล รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและพัฒนางานต่อไป 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมได้รับการอบรมผ่านการคัดกรอง และได้รับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีระบบ 
  เชงิคณุภาพ 
  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากคุณครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และสหวิชาชีพอย่าง
เป็นระบบและทัว่ถึง 
  2. นักเรียนมีขวัญก าลังใจ และมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และทีมสหวิชาชีพในเขต
พ้ืนที่บริการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ระบบ NISPA/ระบบ CATAS  
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 แผนการด าเนนิงาน  
 1. ศึกษาและท าความใจนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  
 2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการด าเนินงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
 3. จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และ
การติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ระบบ NISPA/ระบบ CATAS 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานตามโครงการ 
 5. ด าเนินงานตามโครงการ 
 6. ติดตามการด าเนินงาน 
 7. สรุปโครงการ/ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด 
 8. รายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ 
 
 
 

๙. กจิกรรม ดแูลช่วยเหลอืและคุม้ครองเดก็นกัเรยีน 
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 วธิกีาร/กระบวนการ 
 1. รับแจ้งจากสถานศึกษาในสังกัด 
 2.  วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธี
ที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา 
 3. ประเมิน ส ารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหา 
อธิบาย ท านายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ 
สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น 
 4. ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัดครอบครัว เพื่อการ
บ าบัด และแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือ ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะ
วิวาท การใช้ความรุนแรง  
 5. ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือ
วิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม 
 6. ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิ
สติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 
 7. ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

 ผลการด าเนนิงาน  
  1. ด้านพฤติกรรม จ านวน 7 คน 
  2. ด้านการเรียน จ านวน 1 คน 
  3. ด้านอารมณ์และจิตใจจ านวน 4 คน 
  4. ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย จ านวน ๔๙ คน 
 

 
 

 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูแนะแนวในโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้และความ

เข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินงานแนะแนว 
 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูแนะแนวในสังกัดในการด าเนินงานให้มีความเข้มแข็ง 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ น าไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และจัดท าเป็นหลักสูตรการสอน
ให้กับนักเรียน 

 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน าการสร้างอาชีพไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตภายในครอบครัว และ
พัฒนาต่อยอดในการสร้างอาชีพและมีงานท า สร้างรายได้สู่ชุมชน  

๑๐. โครงการพฒันาศกัยภาพครแูนะแนวเพือ่พฒันาผูเ้รยีนสูอ่าชพีและการมงีานท า 
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษา 
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กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน 
 กิจกกรมที ่2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมี
งานท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 กิจกรรมที่ 3  การนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่
อาชีพและการมีงานท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 กิจกรรมที่ 4  การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่าย และคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ(สถานศึกษาที่มีพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานท า ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา) 
 กิจกรรมที่ 5  การนิเทศ ติดตาม โดยคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
สู่อาชีพและการมีงานท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 กิจกรรมที่ 6 การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยเครือข่ายแกนน า และ
คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 กิจกรรมที่ 7 จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  1. ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต ๓ จ านวน 58 แห่ง   
  2. สังเคราะห์ผลการด าเนินสถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอาชีพ 
ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  จ านวน 58 แห่ง   
  เชงิคณุภาพ 
  1. ครูแนะแนวมีความรู้ในกระบวนการด าเนินงานแนะแนวสู่การปฏิบัติได้ครบกระบวนการ 
  2. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีกระบวนการด าเนินงานแนะแนวสู่การปฏิบัติ สามารถเป็นแบบอย่าง
ได้ เพื่อเสนอรับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดหลักสูตร ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

1๑. โครงการทนุการศกึษาส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา ผูด้อ้ยโอกาส 
ของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 เสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

 ผลการด าเนินงานจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินการที่ปรากฏ ดังนี้  
 

 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 2. เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
 3. เพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีมที่ดี โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมและความสามัคคี 
 4. เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. จัดแบ่งพ้ืนที่แสดงความรับผิดชอบ 
 2. การจัดการท าความสะอาดใหญ่ ( Big Cleaning Day )  
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  ด าเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ท าความสะอาดที่ท างาน อาคารสถานที่ และคัดแยกขยะใน
หน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน ของบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ 
 
 
 

 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 1. สร้างวินัยและจิตส านึกด้านการจัดการขยะ  การจัดการภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและชุมชน 

 2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดการ
ขยะการจัดการภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในโรงเรียน  

 3.  สนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนในการด าเนินงานวิจัยปฏิบัติการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ ด้าน
การจัดการขยะ การจัดการภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

 4.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ส่งเข้าประกวดแข่งขัน เพ่ือกระตุ้นการ
ด าเนินงานด้านการจัดการขยะ การจัดการภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 5. ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ การจัดการ
ภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เชื่ อมโยงกับทักษะชีวิต
และน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน  

1. กจิกรรม Big Cleaning Day ของส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

2. โครงการจดัการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติที่เปน็มติรกับสิง่แวดล้อม 
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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 6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้น าเยาวชนด้านการจัดการขยะ การจัดการภาวะโลกร้อน 
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น 

 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. ประชุมคณะท างาน (ศึกษานิเทศก์)/ทีมวิทยากรแกนน าออกแบบกิจกรรม 
 2. จัดอบรบเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 22 โรงเรียน 
 4. จัดประชุมครูและบุคลากร เพื่อจัดท าหลักสูตร/บูรณาการจัดการเรียนการสอนด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
 5. นิเทศ  ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้านอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การจัดท าหลักสูตรเพ่ิมเติมบูรณาการกับกลุ่มสาระต่าง ๆ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  1. ผู้เรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส านึกท่ีดีในด้านการจัดการขยะ การจัดการภาวะโลกร้อน และ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จ านวน 17โรงเรียน จัดกิจกรรมการลดใช้พลังงาน 
การจัดการขยะ การจัดการภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เชื่อมโยงกับทักษะชีวิตและน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน  
  3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จ านวน 171 
โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ การจัดการภาวะ  โลกร้อน และ
อนุรักษ์ความหลาก หลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เก่ียวข้อง  
  4. ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการสร้างวินัย 
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ การจัดการภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ร้อยละ 100 
 

เชงิคณุภาพ 
  1. ผู้เรียน มีส านึกท่ีดีในด้านการจัดการขยะ การจัดการภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีการจัดกิจกรรม
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ การจัดการภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เชื่อมโยงกับทักษะชีวิตและน าไปใช้ชีวิตประจ าวัน  
  3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ การจัดการภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สอดแทรกสาระการเรียนรู้แกนกลางที่เก่ียวข้อง  
  4. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการสร้างวินัยการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ การจัดการภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
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ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1.เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้นักเรียน เคารพรักต่อสถานบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเห็นคุณค่าของทรัพยากร ธรรมชาติ รักและหวงแหน มีความ
รับผิดชอบและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 2. เพ่ือพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 3. เพ่ือพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้บนฐาน บูรณาการ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนฐาน  

 4. เพื่อประสานและขับเคลื่อนด าเนินงานโครงการ “ค่ายเยาวชน....รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ปีที่ 7    พ.ศ. 2564 ด้วยรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) ในระดับพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืน    

 5. เพ่ือพัฒนาครูวิทยากรรักษ์พงไพร ของโครงการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ปีที่ 7 พ.ศ. 2564 ในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 

 6. เพื่อจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การต่อยอดและขยายผลกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามบริบทในระดับพื้นท่ี  

 7. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงภาพ
วามส าเร็จที่น่าสนใจ ผ่านระบบสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะ 

 

3. โครงการค่ายเยาวชนรกัษพ์งไพร เฉลมิพระเกียรต ิ60 พรรษา  
สมเดจ็พระเทพรตัน์ราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีประจ าป ี2564 
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กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 1. จัดค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
 2. ประกวดแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมรักษ์พงไพรสู่ห้องเรียน 
 3. กิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการต่อยอดขยายผล 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  1. จ านวนโรงเรียนตามเป้าหมายของโครงการ 7 โรงเรียน ด าเนินการได้เต็มรูปแบบ 4 โรงเรียน
ด าเนินการบูรณาการในวิถีชีวิตประจ าวัน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
  2. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป้าหมายก าหนดไว้นักเรียน 210 คน สามารถด าเนินการ
ได ้๑80  คน 
  3. จ านวนครูที่เข้าร่วมเป้าหมายก าหนดไว้  35 คน  ครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการ
พัฒนาร้อยละ 100  ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการแก้ปัญหาของทั้งโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีจะด าเนินงานให้โครงการนี้ส าเร็จ  
  4. โรงเรียนที่มีการน ากิจกรรมโครงการค่าย...เยาวชนรักษ์พงไพรฯ ไปต่อยอดขยายผลและน า
ผลงานร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับเครือข่ายเชิง
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรลุตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100 
  5. แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมรักษ์พงไพรสู่ห้องเรียน ซึ่งเป็นการด าเนินการระดับ
เครือข่ายเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา (Rakpongprai Network: RN) ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
พบว่า เป้าหมายก าหนดไว้จ านวน 6 หน่วย 12 เรื่อง  มีครูที่ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 12 เรื่อง  
(47  แผน) ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับทองอันดับ 1 มีทั้งหมด 8 เรื่อง  จ านวน  32  แผน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
  เชงิคณุภาพ 
  1. พัฒนาเยาวชน และผู้ที่เก่ียวข้องให้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
สถานบันพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดี 
  2.ข้อค้นพบเพิ่มเติมจากการด าเนินกิจกรรม ที่พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนน ารักษ์พงไพร มี 
ความกระตือรืนร้น ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับเครือข่ายเชิงพ้ืนที่
เพ่ือการพัฒนา (Rakpongprai Network: RN) ระดับภูมิภาคโดยกิจกรรมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้  และ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค 

ภาพกจิกรรม 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
 ส่งเสริมสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปสู่การปฏิบัติ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
 การส่งเสริมสนับสนุนการน านโยบาย แผนงาน เพ่ือให้สถานศึกษาน าสู่การปฏิบัติส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 ด้านความรู ้

  1. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้ถึงแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น 
รู้จักและเข้าใจชุมชน 
  2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้าแทน การคัดแยกขยะตามประเภท การประดิษฐ์จาก
เศษวัสดุเหลือใช้ การท าปุ๋ยหมักจากชีวภาพ การลดใช้พลังงาน เป็นต้น 
 ด้านเจตคตแิละความตระหนกั 
  1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้
ถุงพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้า ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้แทนกิจกรรมน าขวดพลาสติกหรือขยะ
มารีไซเคิล ประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ เป็นต้น  
  2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการสร้างจิตส านักและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ ท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร แทนสารเคมี กิจกรรมน าขวด
พลาสติกหรือขยะมารีไซเคิล ประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ เป็นต้น 
  3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีมาตรการในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้หลัก 3R  
การคัดแยกขยะตามประเภท การลดใช้พลังงาน เป็นต้น 
 ด้านทักษะ 
 1. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ในชีวิตประจ าวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้าแทน บอกกล่าวแม่ค้า 
ที่เข้ามาขายของในโรงเรียนให้ใช้ภาชนะใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก  เป็นต้น 
 2. ส่งเสริมนักเรียนมีความเป็นผู้น าในการเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เป็นอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด็กและเยาวชน (ทสม.น้อย) อบรมยุวเกษตร ให้นักเรียนน าขยะจาก
ธรรมชาติมาท าเป็นปุ๋ย เป็นต้น 
 
 
 

4. โครงการการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มติรกับสิง่แวดล้อม2564 

 



153 
 

 

 ด้านการมสีว่นรว่ม 
 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการบูรณาการร่วมกับ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานต่างๆ เช่น ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ธนาคารขยะ การคัดแยกขยะในชุมชน การลดใช้พลังงาน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ประชาสัมพันธ์
โครงการ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ประชา  
สัมพันธ์ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Wastr School)  ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้สถานศึกษาการจัดกิจกรรม "เปลี่ยนขยะเป็นบุญ" ตามโครงการวน โครงการหลักคาเขียว และ
โครงการปลุกเปลี่ยนเมือง (Spark U) ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ ขอนแก่น และ ส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด 
ก าลังด าเนินการจัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและพัฒนางานโรงเรียนปลอดขยะเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2564 ตามแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการเสริมสร้าง ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ  
โดยการจัดการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริม ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ ลด คัดแยก และ น าขยะกลับมาใช้ใหม่ในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
เและสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการน า
ขยะภายในโรงเรียนมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังลักษณะนิสัย การมีวินัย รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดท างานวิจัยประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยต่างๆ เช่น  
ขยะพลาสติก ขยะอินทรีย์ เป็นต้น การสร้างกลไกลให้เกิดความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียน และชุมชน รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยเน้นการสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะให้กับ
นักเรียนละบุคลากร 
 การจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/การใช้ชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม/การใช้ทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/หลักธรรมในการด าเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียน
รูปแบบต่าง ๆ เช่นการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัดท าหลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 
เป็นต้น 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 199 โรงเรียน จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา และ
จัดการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงการส่งเสริมสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา เพ่ือปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจิตความส านึกในความเป็นชาติไทย 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น  
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  1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการจัดการความรู้กระบวนการท างานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ขยายผลการ
ด าเนินกิจกรรมจิตอาสา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา กระตุ้น และพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน บ้าน วัดและชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 การเรียนรู้ผ่านการจัดท าโครงงานอาชีพ การจัดกิจกรรมจิตอาสา การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมชุมนุม  รวมทั้งการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อมสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันของโรงเรียน ในวันส าคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์    
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  2. การเข้าร่วมประกวดคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนในสังกัด  เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันท าความดีอย่างมีปัญญา รู้จักการคิดวิเคราะห์วางแผนและแสวงหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และน าเสนอสื่อสารสู่สาธารณะเพ่ือเผยแพร่ความ
ดี บอกต่อองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อันจะเป็นการเสริมสร้างค่านิยมการท าความดี สร้างแรงบันดาล
ใจในการท าความดีและเป็นการสืบทอดการท าความดี ผลการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนในสังกัด
รางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยได้รับความร่วมมือระหว่างเกษตรอ าเภอค าม่วง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
  3. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบกัลยาณมิตรของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มสถานศึกษา ในการติดตามการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา เพ่ือปลูกฝั งให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจิตความส านึกในความเป็นชาติไทย 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความส านึกในความเป็นชาติไทย และผู้เรียนทุกคนได้รับ
การพัฒนาให้มีจิตส านึกความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  1. โรงเรียนค าบงพิทยาคม กิจกรรมปล่อยปลาอ่างเก็บน้ าห้วยสะทด ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลาย ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ปลูกป่าในโรงเรียน 
และลดการใช้ถุงพลาสติก 
  2. โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม ๕ ส กิจกรรม
พ้ืนที่น้อยนิดเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
  3. โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ กิจกรรมสร้างความตระหนักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 
รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวิตพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. โรงเรียนบ้านค าพิมูล โครงการทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสวนเกษตรพอเพียง 
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ กิจกรรมสหกรณ์ 
  5. โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เลี้ยงปลา เลี้ยงหมูป่า ปลูกเห็ด ปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร 
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 การสังเคราะห์กิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง โรงเรยีนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จัด
กิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  
 1. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
โดยการสอดแทรกการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ 8 ประการ 
ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย 
และมีจิตสาธารณะผ่านการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ กิจกรรม  
แนะแนว  กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมสภา
นักเรียน กิจกรรมรักษ์วัฒนธรรมไทย โครงงานธุรกิจคุณธรรม ส านึกดี สมุดบันทึกความดีออมทรัพย์ ค่าย
คุณธรรม ค่ายวิชาการ เป็นต้น 
 2. จัดสถานที่ สภาพแวดล้อม สื่อ มุมกิจกรรม มุมประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก 
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวอย่างเช่น ชุมชน วัด 
ฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ห้องพุทธศาสนา สหกรณ์ร้านค้า ห้องสมุด การใช้นิทาน 
เพลงคุณธรรม คติธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น 
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
การเรียนการสอน ดังนี้ 
 3.1 การกับบทเรียน การเรียนการสอน และชีวิตประจ าวัน ในกิจกรรมหน้าเสาธง 
ห้องเรียน โฮมรูม เพ่ือให้ความรู้กับนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยก
ขยะ การบริโภคหรือผลิตของใช้เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ การประดิษฐ์แปรรูปจากเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น 
ผลิตไม้กวาดทางมะพร้าว การปลูกต้นไม้ในกระถาง/ขวดพลาสติด การผลิตดอกไม้จากซองน้ ายาปรับผ้านุ่ม/
น้ ายาล้างจาน เป็นต้น 
 3.2 สอนให้นักเรียนรู้จักเห็นคุณประโยชน์ของการคัดแยกขยะ เช่น ใช้หลัก 3R  
ยุวเกษตร โดยให้นักเรียนน้ าขยะจากธรรมชาติมาท าเป็นปุ๋ย เป็นต้น 
 3.3 จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต 
ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า 
 3.4 ให้ความรู้ทางเสียงตามสาย รณรงค์ หน้าเสาธง ห้องเรียน/โรงเรียนมีการสอดแทรก 
ความรู้ไว้ในสาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เป็นต้น 
 นวตักรรม/รปูแบบ/แนวทาง 
 1. โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการด าเนินการ
ด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา อาทิ เช่น สิ่งประดิษฐ์กระเป๋า 
แจกัน ที่นั่ง ธนาคารขยะ การท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
 2. โรงเรียนบ้านค าพิมูล อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
มีการด าเนินการด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา คือ ธนาคารขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น โดยได้
จัดท าโครงการธนาคารขยะภายในสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกทั้งจัดท าโครงการกิจกรรมรณรงค์ท าความดีด้วยหัวใจ  
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือจัดท าแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  กิจกรรมปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  โรงเรียนในสังกัดมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

  เชงิคณุภาพ 
  นักเรียนสามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้ครอบครัวช่วยเหลือพ่อแม่ได้ 
 
 
 

 
 

 
หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือให้นักเรียนรู้ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิคณุภาพ 
  นักเรียนที่ร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูต้ามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

6. โครงการโรงเรยีนพอเพยีงท้องถิน่ 
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ยุทธศาสตรท์ี่  6 พฒันาประสิทธภิาพของระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
 

 ผลการด าเนินงานจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินการที่ปรากฏ ดังนี้  
 
 

 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

เป็นแผนที่มีคุณภาพ มีทิศทางที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่นที่เก่ียวข้อง 

 

 ผลการด าเนนิงานของกจิกรรม 
 

กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

2. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์ พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน  
พ.ศ. 2564) 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มนโยบายและ
แผน จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.
2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน ๒๕๖4 สถานที่ ณ ห้องประชุม
เบญจพร โรงแรมริมปาว อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  

3. จัดท า “ร่าง” แบบติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่ง “ร่าง” แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอแนะแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. จัดท าแบบติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564(ฉบับสมบูรณ์) 

1. ขออนุมัติใช้แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  จากศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

5. สรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  
 

1. โครงการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดั พ.ศ. 2563-2565 
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 ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
1. ระดับความส าเร็จของการติดตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับ 5 
 
 

ระดับความส าเร็จของการติดตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด อยู่เกณฑ์ระดับคะแนน 5 คะแนน 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มี
เครื่องมือติดตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1 ฉบับ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีเครื่องมือ
ติดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
1 ฉบับ 

**หมายเหตุ เกณฑ์ระดับคะแนนตัวชี้วัด 
  1. จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอขออนุมัติ 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
  3. จัดท า “ร่าง” แบบติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
  4. สรุปและจัดท าแบบติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ฉบับสมบูรณ ์
  5. น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอ กศจ. ภายในเดือนธันวาคม 2564 
 

ภาพกจิกรรม 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตาม

มาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ภาคเรียน 
ที่ 1/2563 (ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563) 

 2. เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการด าเนิน การตามมาตรการป้องกัน  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

 ผลการด าเนนิงานของกจิกรรม 
 

กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการวางแผนการและแต่งตั้ง
คณะกรรมการลงพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุม
ปฏิบัติการวางแผนการและแต่งตั้งคณะกรรมการลงพ้ืนที่
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

1. วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ตรวจราชการ  
การด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรณีพิเศษ 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 
2. วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ประชุมการลงพ้ืนที่นิเทศ 
ติดตามและประเมินความพร้อมด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในสถานศึกษา (ก่อนเปิดท าการสอนแบบ On Site ใน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564) ณ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลข้อมูลการลง
พ้ืนที่ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลจัดการเรียน
การสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ประชุมผ่านระบบ Google 
Meet เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

2. โครงการก ากบั ตดิตามประเมนิผลการจดัการเรียนการสอนและการด าเนนิการ 
ตามมาตรการปอ้งกันในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  

(COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2563 
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 ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) 

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

 
ภาพกจิกรรม 

 

ลงพื้นทีต่รวจราชการกรณีพิเศษโรค
โควิด 19 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  

และ 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประชุมประเมินความในสถานศกึษา 
ก่อนเปิดสอน On Site  

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจดัการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานการเงิน การคลัง ของสถานศึกษา 

ตามเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงิน การคลัง ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการบริหารงานการเงิน การคลัง ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงของการบริหารการเงิน การคลัง ของสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีข้อมูลส าหรับการวางแผนการตรวจสอบในปีต่อๆ ไป 
 
 
 
 

๓. โครงการใหค้ าปรกึษาเรื่องแนวทางการบริหารงานการเงนิ การคลงัของสถานศกึษา  
เพือ่การตรวจสอบภายในภายใตก้ารปฏริปูการศกึษา  

สถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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 ผลการด าเนนิงานของกจิกรรม 
 กิจกรรมที่ ๑ประเมินการบริหารงานการเงิน การคลัง ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ใช้เครื่องมือในการประเมินการ
บริหารงานการเงิน การคลัง ของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่กลุ่มตรวจสอบภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าขึ้น โดยสุ่มประเมินสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๘ แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑ จ านวน ๒ แห่ง สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
จ านวน ๒ แห่ง สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จ านวน ๒ แห่ง และ
สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จ านวน ๒ แห่ง 
 

 กิจกรรมที่ ๒ให้ค าปรึกษา เรื่องแนวทางการบริหารงานการเงิน การคลัง ของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา 
 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาเรื่อง
แนวทางการบริหารงานการเงิน การคลัง ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วยการด าเนินงานของสถานศึกษา ๔ มิติ ได้แก่ 
มิติด้านการเงิน มิติด้านการบัญชี มิติด้านการพัสดุ และมิติด้านการควบคุมภายใน รวม ๖ องค์ประกอบ ๑๕ 
ประเด็น ๗๕ ตัวบ่งชี้ 

 มิติการด าเนินงานของสถานศึกษา ๔ มิติ ได้แก่  
 ๑. มิติด้านการเงิน  
 ๒. มิติด้านการบัญชี  
 ๓. มิติด้านการพัสดุ  
 ๔. มิติด้านการควบคุมภายใน 

 การบรรยายเนื้อให้ค าปรึกษา ๖ องค์ประกอบ ได้แก่  
  ๑. การบริหารงบประมาณ 
  ๒. การด าเนินการทางการเงิน 
  ๓. การจัดท าบัญชี รายงานการเงิน และการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
  ๔. การจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๕. การบริหารพัสดุ 
  ๖. การด าเนินการควบคุมภายใน 
 จี้แจงและอธิบายตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ จ านวน ๗๕ ตัวบ่งชี้ ที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ

ในการบริหารงานการเงิน การคลัง ของสถานศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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 ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดั ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 
1. หนว่ยตรวจสอบภายใน ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมให้
ค าปรึกษา เรื่องแนวทางการบริหารงาน
การเงิน การคลังของสถานศึกษา ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

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

2. จ านวน ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 80 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ ๘๕   

 

ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกจิกรรม 

 
 
 
 
 

 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือให้ข้าราชการสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มีโอกาสเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

โดยการศึกษาดูงาน เพ่ิมวิสัยทัศน์ และน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 2. เพ่ือให้ข้าราชการสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิสังคม วัฒนธรรม

ท้องถิ่น มีความรู้ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  
 3. เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  1. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
  2. ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ระหว่างวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2563 

๔. โครงการพฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิานของขา้ราชการในสงักดั สพป. กาฬสนิธุ ์เขต 1 
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 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 คน 
 

  เชงิคณุภาพ 
  1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
  2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 รักและผูกพันในองค์กร 
  3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีความรู้ภูมิสังคม และแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 

 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรม ร่วมต้าน

การทุจริต ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา และชุมชน  
 2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาในสังกัด  
 3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุก ของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง

และมีประสิทธิภาพ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  1.  การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดให้น าเสนอผลงาน 5 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร กิจกรรมถอดบทเรียน (Best 
Practice) ครู กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและกิจกรรมการจัดท าสื่อการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  2. สนับสนุนกิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร กิจกรรม 
ถอดบทเรียน (Best Practice) ครู กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและกิจกรรมการจัดท าสื่อ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียน 
  3. สนับสนุนกิจกรรมส านึกพลเมืองโรงเรียนต้นแบบสุจริต  
  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA : Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 31 สิงหาคม 2564 

๕. โครงการ เสรมิสรา้งคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา  
(โครงการโรงเรยีนสจุรติ) 
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  5. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site Application ส าหรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๒๔ และ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
  6. สนับสนุนกิจกรรมบริษัทสร้างการดีกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร กิจกรรม
ถอด บทเรียน (Best Practice) ครู และกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียน 
  7. การสรุปผลการถอดบทเรียนในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้ผลการ
ประเมินสูงสุด 10 ล าดับแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  8. การประชุมรับฟังค าชี้แจงการประเมิน ITA จากสพฐ.  
  9. กิจกรรมคนดีมีพฤติกรรมตามคณุลักษณะ 5 ประการ 
  10. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) เช่น ประชุมจัดท าข้อมูล /การท า
มาตรการ /การท าเอกสารการประเมิน และมอบรางวัล  
  11. กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
  12. กิจกรรมท าดี มีจิตสาธารณะ โดยปลูกต้นไม้ เสริมสร้างสุจริต และจิตสาธารณะ ภายใต้
โครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
  13. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"
ป้องกันการทุจริต” (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) วันที่ 20 กันยายน 2564 ณ โรงแรมริมปาว อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
  14. กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 
 

 ผลการด าเนนิงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  1. บุคลากรในโรงเรียน จ านวน 171 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต และด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. บุคลากรในโรงเรียน จ านวน 171 โรงเรียน มีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการ 
  เชงิคณุภาพ 
  1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส 
  2. โรงเรียนมีนวัตกรรมการป้องกันการทุจริต  
  3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ศึกษานิเทศก์ในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา การประเมินแนวใหม่ และการตรวจรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment 
Report :SAR) เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอกของ สมศ.  

 2. เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถ
เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพประมาณประจ าปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ได้
อย่างมีคุณภาพ  

 3. เพือ่สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2564 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  1. พัฒนา สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพและการประเมินแนวใหม่และการเขียน
รายงาน SAR แก่สถานศึกษา เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอก ปีการศึกษา 2564 โดยจัดประชุมปฏิบัติการ 
Coaching การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 แก่ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่สถานศึกษาในการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินแนวใหม่ และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ระหว่างวันที่ 9– 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย
แบ่งการประชุมออกเป็น 5 จุดตามกลุ่มเครือข่าย จุดละ 1 วัน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 596 คน 
  2. พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยกระบวนการ
ประเมิน อภิมาน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยจัดประชุมปฏิบัติการ
วิจัยและพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยกระบวนการประเมินอภิมาน 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2563 
  3. สังเคราะห์ SAR ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาภาพรวมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย จ านวน 159 แห่ง และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 171 แห่ง  
 

 ผลการด าเนินงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  1. สถานศึกษา 171 แห่ง (ร้อยละ 100) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและ
พร้อมรับการประเมิน คุณภาพจากภายนอกจาก สมศ. 
  2. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 14 คน (ร้อยละ 100) มีความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินแนวใหม่  
 

  เชงิคณุภาพ 
  1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการประกัน
คุณภาพและการประเมินแนวใหม่ได้อย่างเป็นระบบ เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. 
 
 

๖. โครงการส่งเสรมิและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
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  2. ผู้อภิมาน/ศึกษานิเทศก์ทุกคน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้รับ 
การอบรมพัฒนา และมีความรู้ความเข้าใจ สามารถ ตรวจสอบ คุณภาพและให้ข้อเสนอแนะ ในการเขียน
รายงานการประเมินคุณภาพประจ าปี (SAR) ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และระบบประกัน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาปีในการศึกษาต่อไป 
 

ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 ๑. เพ่ือจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษา  
 ๒. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด  
 ๓. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร

การศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  กิจกรรมที่ ๑ การจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  
   ๑.๑ ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และสรรหา
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. โดย จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเรืองปัญญา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 
   ๑.๒ ประชุมจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา และ
เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๔ วันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์  เขต ๓ โดย จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต ๓ โดย จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 

๗. โครงการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  
โดยคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล และนเิทศการศกึษา (ก.ต.ป.น.) 
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  กิจกรรมที่ ๒ การปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   ๒.๑ ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด 
โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. โดย ปฏิบัติตามปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ตาม
แผนนิเทศติดตามของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
   ๒.๒ ประชุม น าเสนอผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย จัดประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
  กิจกรรมที่ ๓ จัดท ารายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   งานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานผลการติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และน าเสนอรายงานตามล าดับ ดังนี้ 
   ๑)  เอกสารรายงาน กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ - ๑๐ จ านวน ๑๐ เล่ม 
   ๒)  เอกสารรายงาน โดยรวมกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ - ๑๐ จ านวน ๑ เล่ม 
   ๓)  VTR สรุปรายงาน กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๑ – ๑๐ จ านวน ๑๐ ชุด 
   ๔)  VTR สรุปรายงานโดยรวมกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ – ๑๐ จ านวน ๑ ชุด  
 

 ผลการด าเนินงาน  
  รายงานผลการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ - ๑๐ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ผลการปฏิบัติโดยรวมของทั้ง ๑๙๙ โรงเรียน  
มีระดับคุณภาพมากที่สุด (= ๔.๕๕) ส่วนการปฏิบัติรายด้านโดยรวมของทั้ง ๑๙๙ โรงเรียน พบว่า ด้านการ
บริหารงานทั่วไป มีระดับคุณภาพมากที่สุด (= ๔.๕๙) ด้านการบริหารงานบุคลากร มีระดับคุณภาพมากที่สุด  
(= ๔.๖๑) ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีระดับคุณภาพมากที่สุด (= ๔.๖๒) ด้านการบริหารงานวิชาการ  
มีระดับคุณภาพมาก (= ๔.๔๒) และวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน มีระดับคุณภาพมาก (= ๔.๔๘) 
  ข้อคน้พบ 
  - กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ อ าเภอห้วยผึ้ง 
   กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๑ อ าเภอห้วยผึ้ง มีจ านวน ๑๘ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก เป็นการบริหารโรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการระดมทรัพยากรจาก
ชุมชนในการบริหาร โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ เช่นฝึกทักษะอาชีพ สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น เหมาะแก่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารงาน ๔ ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ ๔.๕๗  เหมาะสมมากที่สุด 
  - กลุ่มสถานศึกษาที่ ๒ อ าเภอนาคู 
   กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๒ อ าเภอนาคู มีจ านวน ๒๒ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีบริบทที่มีภูมิ
ทัศน์ สะอาด เป็นระเบียบ  มีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาวิชาการ เปิดโลกกว้างสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การบริหารงาน 
๔ ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ ๔.๓๗  เหมาะสมมาก 
  - กลุ่มสถานศึกษาที่ ๓ อ าเภอเขาวง 
   กลุ่มสถานศึกษาที่ ๓ อ าเภอเขาวง มีจ านวน ๑๖ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีบริบทที่มี
ภูมิทัศน์ สะอาด ร่มรื่น งามตา พัฒนางานอาชีพ กระติ๊บข้าวของชุมชน การบริหารงาน ๔ ด้าน  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ๔.๗๒  เหมาะสมมากที่สุด 
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  - กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๔ อ าเภอกุฉินารายณ์ 
  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๔ อ าเภอกุฉินารายณ์ มีจ านวน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ 
มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ อาคารสถานที่มีความเหมาะสม การจัดบรรยากาศเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้เชิงบวก มีความปลอดภัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิต ตามมาตรฐาน การบริหารจัดการดีเยี่ยม ผู้เรียนเปี่ยมคุณธรรม การบริหารงาน ๔ ด้าน  อยู่ในระดับ
คุณภาพ ๔.๗๐ เหมาะสมมากที่สุด 
  - กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๕ อ าเภอกุฉินารายณ์ 
   กลุ่มสถานศึกษาที่ ๕ อ าเภอกุฉินารายณ์ มีจ านวน ๑๘ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีภูมิ
ทัศน์ทางกายภาพ อาคาร สถานที่ สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน จุดเด่น การน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะอาชีพ การบริหารงาน ๔ ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ ๔.๔๖ เหมาะสมมาก 
  - กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๖ อ าเภอกุฉินารายณ์ 
   กลุ่มสถานศึกษาที่ ๖ อ าเภอกุฉินารายณ์ มีจ านวน ๒๐ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่สภาพ
บริบททางกายภาพบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียนสะอาด ร่มรื่น 
เป็นระเบียบ มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ จุดเด่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะอาชีพ และ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การบริหารงาน ๔ ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ ๔.๕๕ เหมาะสมมากที่สุด 
  - กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๗ อ าเภอนามน 
   กลุ่มสถานศึกษาที่ ๗ อ าเภอนามน มีจ านวน ๒๐ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่สภาพบริบท
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อาคารเรียน ห้องเรียน มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียนสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ 
มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ จุดเด่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะอาชีพ และส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การบริหารงาน ๔ ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ ๔.๕๒  เหมาะสมมากที่สุด 
  - กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๘ อ าเภอสมเด็จ 
  กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๘ อ าเภอสมเด็จ มีจ านวน ๑๙ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีการบริหาร
จัดการที่ดีเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาคารสถานที่สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน การบริหารงาน ๔ 
ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ๔.๔๑ เหมาะสมมาก 
  - กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๙ อ าเภอสมเด็จ 
  กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๙ อ าเภอสมเด็จ มีจ านวน ๒๓ โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน  
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ภูมิทัศน์ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน จัดห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม การบริหารงาน  
๔ ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ ๔.๕๑ เหมาะสมมากที่สุด 
  - กลุ่มสถานศึกษาท่ี ๑๐ อ าเภอค าม่วง 
  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑๐ อ าเภอค าม่วง จ านวน ๒๖ โรงเรียน จุดเด่น “วิชาการเด่น เน้น
คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบท ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การศึกษา การบริหารงาน ๔ ด้าน  เฉลี่ยรวม ๔.๗๑ ระดับดีเยี่ยม 

ภาพกจิกรรม 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา และทิศทางใหม ่

ในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาทุกระดับ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษาอย่างมืออาชีพในยุคความปกติรูปแบบใหม่ อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 3. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทิศทางใหม่

ในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาทุกระดับ และแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมืออาชีพในยุค
ความปกติรูปแบบใหม่   

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  ก าหนดจัดประชุม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  จ านวน  220 คน ประกอบด้วย 
   1. ผู้บริหารการศึกษา 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
   3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 ผลการด าเนินงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 220 คน 
  เชงิคณุภาพ 
  ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการศึกษาภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลก และทิศทางใหม่ในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาทุกระดับ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุคความปกติรูปแบบใหม่ให้สูงขึ้น     
 

ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 

๘. โครงการการประชมุเชงิวชิาการผูบ้รหิารสถานศกึษา “ทศิทางการบรหิารจดัการศกึษาเพือ่
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในยคุความปกตใินรปูแบบใหม่” 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถวิเคราะห์โครงการฯ/จัดท าโครงการฯ/และรายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือให้บุคลากรมีจิตบริการ ต้อนรับผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจจนผู้บริการเกิดความประทับใจ  
 3. เพ่ือก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมในระยะยาว และระยะสั้นให้สอดคล้องกับ จุดเน้น 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยงานและสภาพปัญหาความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

 4. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ และ
สนองต่อ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทางการด าเนินงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  

 5. เพ่ือให้มีระบบการท างานท่ีชัดเจนและเป็นขั้นตอน มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 -2566 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 -2566(ปรับปรุง 
2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  กิจกรรมที่ 3 ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2564) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 ผลการด าเนินงาน  
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
มาเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานและน ามาปรับปรุงในแผนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 
(ปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ. 2563-2566(ปรับปรุง 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปเล่ม
รายงานร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566(ปรับปรุง 2564) และร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อน าเสนอคณะกรรมการวิพากษ์แผน 
  3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ด าเนินการจัดประชุมประชุม
วิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อขอค าแนะน าจาก ก.ต.ป.น. และประธานกลุ่มสถานศึกษา และสรุปเป็น ร่างแผนฯ เพ่ือขอเห็น
ขอบจาก กศจ. ต่อไป 
 
 

๙. โครงการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาและแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  

ทั้งในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และด้านคุณภาพผู้เรียน   
 2. เพ่ือ จัดนิทรรศการ น าเสนอผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 3. เพ่ือ ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
  2. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินโครงการกับคณะกรรมการด าเนินงาน ,นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  
ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และด้านคุณภาพผู้เรียนโดยคณะศึกษานิเทศก์ ทั้งการ
ลงพ้ืนที่ที่โรงเรียนและการประชุมออนไลน์, การน าเสนอผลงานและคัดเลือกผลงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
2564 – 17 สิงหาคม  2564 
  3. และการปรุชมสรุปผลการด าเนินโครงการกับคณะกรรมการด าเนินงาน วันที่ 20 สิงหาคม  2564  
 

 ผลการด าเนินงาน  
  1. โรงเรียนในสังกัด 196  โรงเรียน  น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ เต็มรูปแบบ 
  2. ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผ่าน
การประเมินคุณธรรม 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต  คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ  คิดเป็นร้อยละ 85.52   
 

ภาพกจิกรรม 
 
 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่าง
วันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

๑๐. โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา  
“ ป้องกนัการทจุรติ” (โครงการโรงเรยีนสจุรติ) ปงีบประมาณ 2564 



172 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 การประชุมเพ่ือก ากับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 

 
 
 
 

 การน าเสนอผลงานและคัดเลือกผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

 
 

 
 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( Intrgrity 

and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  -แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  -ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 
  -ด าเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (Intrgrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ างบประมาณ พ.ศ. 
2564 
  -รวบรวม เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 ผลการด าเนินงาน  
  ผลการประเมิน ผ่าน คะแนนรวม 99.36 ระดับ AA 

1๑. โครงการด าเนนิงานการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน ส านกังาน 
เขตพื้นทีก่ารศกึษา (Intrgrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 ๑. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะน าการวางระบบคุณภาพ และการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาส

ของสถานศึกษา 
 ๓. เพ่ือน าผลการสังเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 ๔. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษา ที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมของ 

การท างาน จนเป็นแบบอย่างได้ เพ่ือเสนอรับรางวัล (IQA AWARD) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  ๑. การประชุมวางแผน/จัดท าเครื่องมือประเมินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาในสังกัด 
  ๒. สื่อสารสร้างความเข้าใจ/ตรวจเยี่ยม/นิเทศติดตามพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา        
  ๓. ประชุม/รวบรวมข้อมูล/สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของสถานศึกษาในสังกัด 
  ๔. การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่ายต้นแบบ และคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(สถานศึกษาท่ีมีระบบการประกันคุณภาพภายใน) 
  ๕. จัดท าสรุปผล/รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของสถานศึกษาในสังกัด 
 

1๓. โครงการการสงัเคราะหร์ายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาในสังกดั  
ประจ าปงีบประมาณ 2564 

1๒. ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3 ด าเนินงานงานระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาน า
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารจัดการประกอบด้วย ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (SMART AREA), AMSS++ ,สลิประบบจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจ า 
ข้าราชการบ านาญ [Direct Payment],ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT),ข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง (B-OBEC),ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC),โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการผลการเรียน(School MIS),ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ( ID PLAN),ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education 
Management Information System : EMIS),ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม 
(SET) 
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 ผลการด าเนินงาน  
  ๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและแนะน าการวางระบบคุณภาพ 
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา และการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  จ านวน  ๑๙๙  แห่ง   
  ๒. สังเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  จ านวน ๑๙๙ แห่ง   
  ๓. คัดเลือกสถานศึกษา ที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมของการ
ท างาน จนเป็นแบบอย่างได้ เพ่ือเสนอรับรางวัล (IQA AWARD) ระดับเขตพ้ืนที่  
 
 
 
 

 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาจีนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน ไทย -จีน 
กับสถาบันขงจื้อ ณ ประเทศจีน 
 

 ผลการด าเนินงาน  
  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน ไทย-จีน 
กับสถาบันขงจื้อ ณ ประเทศจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๔. โครงการแลกเปลีย่นคร ูและนกัเรยีนไทย-จนี (MOU)  
ระหวา่งองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดักาฬสนิธุก์บัสถาบันขงจือ้ 
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ยุทธศาสตรท์ี่  7 ท านบุ ารงุศิลปวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และเอกลกัษณจ์งัหวดักาฬสนิธุ ์
 

 ผลการด าเนินงานจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชื่อมโยงกับ
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินการที่ปรากฏ ดังนี้  
 
 
 

 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
 2. เพื่อจัดส่งครูอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. เพื่อจัดส่งครูอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 4. เพ่ือเตรียมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นจริง  อันจะท าให้เกิด

การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 6. เพ่ือพัฒนารักษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  1. จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
  2. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
  3.ขั้นติดตามและประเมินผล 
   - จากแบบประเมินความพึงพอใจ 
   - จากรายงานผลการด าเนินงาน 
  4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา 
   - น าผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการด าเนินงานใน
โครงการในปีการศึกษาต่อไป   
 

 ผลการด าเนินงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  1. มีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
  2. ได้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
  3. นักเรียนทุกคนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  เชงิคณุภาพ 
  1. นักเรียนชั้น อ. 2 – ป. 6  มีหลักสูตรไว้เรียนจนครบ 
  2. นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  3. ครูสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดท าข้ึน 
  4. ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. โครงการพฒันาหลักสตูรสถานศกึษาและหลกัสตูรท้องถิน่ 
 (ตวัอย่างโครงการของโรงเรยีนในสงักดั โรงเรยีนด่านแตร้าษฎรส์งเคราะห์) 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจ าวัน 
 2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิด สร้างสรรค์  

รู้จักการแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพื่อให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวงแหน 
พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  1. ส ารวจแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2. จัดท าคู่มือศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  3. ประสานงานกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองและ ชี้แจงข้อปฏิบัติ 
  5. นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปฏิบัติตามคู่มือ 
  6. นักเรียนน าเสนอผลงาน 
  7. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

 ผลการด าเนินงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  เชิงปริมาณ 
  1 นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเอง โดยศึกษาหาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  2. นักเรียนร้อยละ 80 รักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
การแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. นักเรียนร้อยละ 80 มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน เกิดความรักและหวง
แหนพร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

  เชงิคณุภาพ 
  1. นักเรียน ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบัติเองโดยศึกษาหาจาก แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  2. นักเรียนเกิดความรักท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้ากับชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก
การแก้ปัญหาบนหลักคิดตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. นักเรียนมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตนเกิดความรักและหวงแหนพร้อมที่จะ
เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 

2. โครงการพฒันาประสทิธภิาพการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้หลง่เรยีนรู/้ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ 
(ตัวอย่างโครงการของโรงเรียนในสงักดั โรงเรยีนบ้านแกวิทยายน) 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 ๑.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่าง ๆ  
 ๒. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 ๓. เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ 

 

 ผลการด าเนินงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  ๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญให้นักเรียนทุกคนได้ร่วม 
  ๒. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
 

  เชงิคณุภาพ 
  1. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของวันส าคัญนั้น ๆ  
  2. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดี งามและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ 
  ๓. ครูนักเรียน ชุมชนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพ่ิมมากขึ้น 
 
 

 
 

 
 
หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 1. เพ่ือก าหนดแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายใน

สถานศึกษา  
 2. เพ่ือนิเทศ ช่วยเหลือให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบ

วิธีการที่เหมาะสม  
 3. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่ด าเนินงานด้านนิเทศภายในที่ประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ 

เผยแพร่ ประสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 4. เพ่ือสรุปผล รายงานผลการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 

 

3. โครงการสืบสานความเป็นไทยและวันส าคญั  
(ตัวอย่างโครงการของโรงเรียนในสงักดั โรงเรยีนดา่นแตร้าษฎรส์งเคราะห์) 

4. โครงการส่งเสรมิการนิเทศเพื่อสรา้งความเขม้แขง็ของการนเิทศภายในสถานศกึษา  
สังกดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3 
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 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประชาสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรม
คัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เป็นแบบอย่างได้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานนิเทศการศึกษา และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น 
ส่งผลงานคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภายใน 30 กรกฎาคม 2564 
และส่งรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก สพฐ.ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
  2. ด าเนินการประชุมโครงการส่งเสริมการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 
2564  กลุ่มโรงเรียนแพรวาค าม่วง ในระบบ Online ด้วย google meet และระบบอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านค าพิมูล อ าเภอค าม่วง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  
  3. สรุปผล รายงานผลการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 

 ผลการด าเนินงาน  
  1. ผลการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เป็นแบบอย่างได้  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานนิเทศการศึกษา และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 
 

รางวลั สถานศึกษา 
ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค าพิมูล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านนาคู 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านวังเวียง 

 

  และได้ด าเนินการจัดส่งรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่บัญชี @esdc.go.th และได้การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ในระดับ ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนแพรวาค าม่วง ในระบบ Online ด้วย google meet และระบบ
อบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา และสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 1. เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/เอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  1. กิจกรรมวันเข้าพรรษาถวายเทียนพรรษา 
  2. กิจกรรมวันสงกรานต์ไหว้ศาลหลักเมือง สงน้ าพระ รดน้ าขอพรจากผู้บริหาร 
  3. กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม/ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/เอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 ผลการด าเนินงาน  
  1. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
   1.1 ร่วมถวายเทียนพรรษา 
   1.2 ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ไหว้ศาลหลักเมือง สงน้ าพระ รดน้ าขอพรจากผู้บริหาร 
   1.3 ท าบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ 
  2. สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
เอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ภาพกจิกรรม 
- กิจกรรมวันสงกรานต์ 

 
 
 
 
 

- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
 
 
 

 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
 
 
 

 
 

5. สง่เสริม/สนบัสนุน สถานศกึษาในการจดัการเรยีนรูด้า้นท านุบ ารงุศลิปะ วฒันธรรม/ 
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่/เอกลกัษณข์องจงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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หนว่ยงานด าเนนิการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 

 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีด้านพระพุทธศาสนา 

 

 กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน 
  กิจกรรมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 ผลการด าเนินงาน  
  เชงิปรมิาณ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการในจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. โครงการปฏิบตัธิรรม 



   
 

 

ส่วนท่ี 
     สรปุ อภปิรำยผล ขอ้เสนอแนะ 

 
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัด
การศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้บริหารมีกรอบทิศทางเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดแจน  
ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผน มีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดแก่ทางราชการ ภายใต้การ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรภายในส านักงาน มีความตระหนักรู้เข้าใจถึงทิศทางด าเนินการจัดการศึกษาของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสรุป ดังนี้  
 

 1. สรปุผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาการศึกษาจังหวดักาฬสนิธุ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  การด าเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ด าเนินการพัฒนาการศึกษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 
   1.1 การวางแผน  
   1.2 การด าเนินงานตามแผน  
   1.3 การก ากับติดตามและประเมินผล  
   1.4 การายงานผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
    1) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  และบริบทอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง แล้วก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการด าเนินงาน ตลอดจนขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติ  
    2) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา โดยหน่วยงานทางการศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนด 
    3) การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 
โดยคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามนโยบาย จุดเน้น ที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการตามนโยบาย จุดเน้น และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    4) การรายงานผลการด าเนินงานและปรับปรุงแก้ไข โดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ ประเมินผลและการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และน าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

๔ 
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 2. อภิปรายผล   
  2.1 กระบวนการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการด าเนินงานที่มีหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมกันในจังหวัดกาฬสินธุ์ และท าให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษามี
ทิศทางและเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นพ้ืนฐานในการบริหารและจัด
การศึกษาท่ีดีและเกิดความยั่งยืน 
  2.2 ผลการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
   1) การจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา
หลายหน่วยงาน ท าให้ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันเท่าที่ควร ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมุ่งเน้นภารกิจ
หลักของตนเอง ยังไม่เห็นความส าคัญกับการด าเนินงานตามนโยบายเป้าหมายจุดเน้น ของจังหวัด 
   2) ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สถานศึกษาใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่งผลให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาไม่สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมที่มีการฝึกอบรม ได้ตามเป้าหมายเท่าท่ีควร 
   3) ขาดมาตรการจูงใจทั้งทางบวกและทางลบในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ท าให้ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาไม่เห็นความส าคัญในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น ที่ก าหนด 
   4) ขาดงบประมาณเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ของแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด  
 

 3. ข้อเสนอแนะ  
  3.1 กระบวนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรให้
มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562-2565 และก าหนดนโยบายจุดเน้นตัวชี้วัด 
และเป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามกระบวนการเดิม ซึ่งเป็นกระบวนการ
บริหารคุณภาพองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ทบทวนนโยบาย จุดเน้นและตัวชี้วัดเดิม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและ
ปรับปรุงแก้ไขจุดเน้นและตัวชี้วัดที่ยังได้บรรลุเป้าหมายของจังหวัด เพ่ิมเติม ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงใน
ปีงบประมาณพ.ศ.2565 และให้ความส าคัญกับการสื่อสาร ท าความเข้าใจและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ในระดับ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาและด าเนินการอย่างจริงจัง 
  3.2 การด าเนินการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควรด าเนินการ ดังนี้ 
   1) จัดประชุมบูรณาการร่วมหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือท าความ
เข้าใจนโยบาย จุดเน้น ของการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการการท างานตามภารกิจหลัก
และภารกิจตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   2) ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562-2565 และก าหนด
นโยบาย จุดเน้น การด าเนินงาน แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และน าสู่การปฏิบัติ 
   3) คณะการศึกษาธิการจังหวัดหรือหน่วยงานทางการศึกษา ควรก าหนดมาตรการจูงใจ
ในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น สู่การปฏิบัติ เช่น มาตรการการย้าย มาตรการเลื่อนขั้นเงินเดือน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ยกย่องชมเชย และอ่ืน ๆ 
   4) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดกาฬสินธุ์ ควรให้มีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้ตอบสนองแก่หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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   5) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ควรก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการด้านการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่จัดการศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดทุกสังกัด 
   6) ควรมีการทบทวนก าหนดเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสภาพบริบาท
ของพ้ืนที่ และให้มีความท้าทายด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานเป็นหลักในการก าหนดเป้าหมาย
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายความส าเร็จโดยรวม เพ่ือใช้เป้าหมายการด าเนินงานภาพรวม 
   7) ควรจัดท าฐานข้อมูลการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ และติดตามเป็นรายไตรมาส 
  8) คิดค้นแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ภายในโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ตารางที ่1๗ สรปุ ประเดน็การประเมนิ การจดัท าแผนพฒันาการศกึษาจังหวดักาฬสนิธุ ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็นการประเมนิ 
ไม่ม ี

การด าเนนิการ 
ม ี

การด าเนนิการ 
สวนที ่ 1   คณะท างาน/คณะกรรมการ   

1. การแต่งตั้งคณะท างาน /คณะกรรมการ จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 

  

2. ประชุมคณะ /คณะกรรมการ ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 

  

3. มีการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด   
4. มีคณะกรรมการพิจารณา ร่างแผนพัฒนาการศึกษา   

สว่นที ่2การด าเนนิการจัดท าแผนพฒันาการศึกษา   
5. การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา/ 

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ปัญหาส าคัญ/ความต้องการด้าน
การศึกษาของพ้ืนที่และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  

6. การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมจัดท าแผน   
7. การวิเคราะห์สภาพ (SWOT)   
8. การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลัก ที่สอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่   
9. การก าหนดเป้าหมายหลักท่ีสอดคล้องกับสภาพของพ้ืนที่   
10.  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/  

จังหวัด 
  

11.  การจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการ   
12.  การอนุมัติและการประชาสัมพันธ์แผน   
13.  การก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน   
14.  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน   
15.  การทบทวนแผน รายปีงบประมาณ   
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แบบตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

.......................................... 
ค าชี้แจง:  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยการวิเคราะห์และกรอก
ข้อมูลแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมส าคัญที่ท่านเห็นว่ามีความสอดคล้องและตอบสอง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม เป้าหมายรายยุทธศ าสตร์ หรือโครงการส าคัญตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2563-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จะวิเคราะห์และสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 ให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไป 
............................................................................................................................. ................................................. 
ตอนที ่1  ข้อมลูทัว่ไป (ของหนว่ยรายงาน) 
ค าชี้แจง  กรณุาเลือกหน่วยงาน โดยท าเครื่องหมาย √ ในช่องสี่เหลีย่ม และกรอกข้อมูลในช่องว่าง    
1.1  หน่วยงาน          

 สพป.กส.เขต 1 สพป.กส.เขต 2 สพป.กส.เขต 3 

 สพม.กส. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ ์

 สนง.กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์ โรงเรยีนกาฬสินธุ์ปญัญานุกลู 

 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ ์ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  

  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์     

 สถานศึกษาสังกัด สช. ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 

1.2  ผูป้ระสานงาน.............................................(ตัวบรรจง) หมายเลขโทรศัพท์................................................
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ตอนที ่2  ผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2.1 ผลการด าเนนิงาน ของหนว่ยงานทางการศกึษา/หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา/สถานศกึษา ทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษาจังหวดักาฬสนิธุ ์  
 จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร ์  
 

ค าชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ีของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดงันี้ 
....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : จดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงและยัง่ยนื 
 

1.1 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริมความมั่นคง ความตระหนัก ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
   ไม่มี          มี   ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 

 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  .............. 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อที่  .................. 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
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1.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริมความปลอดภัยและการป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
   ไม่มี          มี ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 

 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่................... 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี................. 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี..................... 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน (โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 
1.3 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  

   ไม่มี          มี   ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ ดังนี้ 
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
  - พันธกิจข้อที่  ................ 
  - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  .............. 
  - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน (โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
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1.4 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม เช่น ความมีวินัย/ความเสียสละ/จติอาสา/ซื่อสัตย์ สุจรติ/ความกตัญญู/ประหยัดอดออม/มีความรับผดิชอบ  
   ไม่มี         มี    ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 

 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  .............. 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน (โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 

1.5 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการเกี่ยวกับการนอ้มน าศาสตร์พระราชา/หลักเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนคณุธรรม 
    ไม่มี          มี   ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ ดังนี้ 
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  .............. 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน (โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 : พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพผู้เรยีนใหม้สีมรรถนะและทักษะในศตวรรษที ่21 
2.1 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจดัท าหรือพัฒนา หรือปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหส้อดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

   ไม่มี          มี     ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน (โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 

2.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริมและพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติ  

   ไม่มี          มี    ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี ้
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ................ 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน (โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
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2.3 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการบูรณการความร่วมมือจากองค์กร ชุมชน หน่วยงานภายนอก หรือเอกชน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานอาชีพ หรือการแนะแนวอาชีพพ้ืนฐาน การศึกษา
ต่อสายอาชีพให้กับผู้เรียน  

   ไม่มี          มี     ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที ่ ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ................ 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 

2.4 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริมนสิัยรักการอ่าน/ทักษะการอ่านออก เขียนได้ เพื่อเพ่ิมอัตราการอ่านออกเขียนได้ หรือแก้ปัญหาผู้เรยีนอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้  
   ไม่มี          มี    ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 

 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
 - พันธกิจข้อที่  ................. 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ................ 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
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2.5 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ได้รบัการสนับสนุน/ความร่วมมือ จากองค์กร หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถานประกอบ ให้โอกาสผู้เรยีนไดฝ้ึกประสบการณ์จริง  
งานอาชีพตามความถนัด และมีการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสรมิทักษะอาชีพพ้ืนฐานให้กับผู้เรียน เพือ่เพิ่มทักษะและสมรรถนะวิชาชีพสนองตอบความต้องการตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี  

   ไม่มี          มี      ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี ้
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 

2.6 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความฉลาด/สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือทักษะ 
    ไม่มี          มี   ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ ดังนี ้
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ................ 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
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2.7 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการจดัการเรียนการสอน ภาษาท่ี 3 (ภาษาต่างประเทศ อื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ)  
    ไม่มี          มี     ภาษา.......................................................................................................(ระบุ)  
 
2.8 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการจดัการเรียนการสอนรปูแบบ ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา กับสถานประกอบการ  

    ไม่มี          มี     ได้แก่.......................................................................................................(ระบุ)  
 

2.9 หน่วยงาน/หรือสถานศึกษาในสังกัด มีการสนับสนุนใหส้ถานศกึษาในสังกัดน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นใจให้กับ
ผู้เกี่ยวข้อง  

    ไม่มี          มี   ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ ดังนี ้
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ................ 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



292 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็มืออาชีพยคุใหม่ 
3.1 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดมีการส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา/ครูผูดู้แลเด็กไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานการศึกษา/ 
การพัฒนารูปแบบอ่ืนๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

   ไม่มี          มี     ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 

3.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินการส่งเสริมการวิจยั/แนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ Best Practices เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทีส่ามารถน าไปส่งเสริมและจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียน 
   ไม่มี          มี    ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 

 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
  - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกจิกรรม 
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3.3 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินการพัฒนาครู ด้านทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ /การน ารูปแบบ Active Learning กระบวนการ PLC 
หรือรูปแบบอ่ืนๆ มาบูรณาการจัดการเรยีนรู้ในห้องเรียน 

   ไม่มี          มี    ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : สรา้งโอกาสทางการศกึษาอยา่งเทา่เทยีมและเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
4.1 หนว่ยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริม สนับสนุนให้ประชากรอายุ 3-5 ปีเข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษา/หรือรับการดูแลในสถานพัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน 

   ไม่มี          มี    ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
 - พันธกิจข้อที่  ............... 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
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4.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการส่งเสริมประชากรที่ยังไม่เคยเข้ารับการศึกษา หรือตกหล่นจากการศึกษา/เด็กด้อยโอกาส/เด็กออกกลางคัน/ 
จากการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้เข้ารบัการศึกษาในระบบ/นอกระบบ/การศึกษาสายอาชีพ 

   ไม่มี          มี    ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่................... 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี................. 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี..................... 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 

4.3 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการส่งเสริม/สนับสนุน/แรงจงูใจ/ดูแลช่วยเหลือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนจนจบหลักสูตรการศึกษา 
   ไม่มี          มี    ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี ้

 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
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4.4 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการส่งเสริม/สนับสนุน ผู้จบการศึกษาภาคบังคับเข้าเรยีนต่อสายอาชีพ 
   ไม่มี          มี     ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 

 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม 
5.1 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการการจัดท า/การพัฒนาหลักสตูร/กิจกรรมเกีย่วกับการเรียนการสอนในห้องเรียน/กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้/มี
การน้อมน าศาสตร์พระราชา/พระบรมราโชบาย/พระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ไม่มี          มี     ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที ่ ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
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5.2 หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการสง่เสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน่ กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช , 
การบริหารจัดการขยะและการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน/สถานศึกษา  

   ไม่มี          มี   ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ ดังนี้ 
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  ................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : พฒันาประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
6.1 หน่วยงาน/หรือสถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการ บูรณาการบริหารจัดการกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ร่วมกันส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงาน/สถานศึกษา  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 
    ไม่มี          มี   ระบุ ช่ือหน่วยงานหลักท่ีบูรณาการร่วมกับกระทรวง....................................... ได้แก…่…........................................ 
 
6.2 หน่วยงาน/หรือสถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน/พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

    ไม่มี          มี     ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 
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 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 

 

6.3 หน่วยงาน/หรือสถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงานบรหิารจดัการหน่วยงานตามหลักธรรมาภบิาล  
    ไม่มี          มี   ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ ดังนี ้

 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  ................. 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 

6.4 หน่วยงาน/หรือสถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงานงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา   
    ไม่มี          มี  รูปแบบ.................................................................................................................................................. 

 

6.5 หน่วยงาน/หรือสถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาในระบบ/นอกระบบ น าเทคโนโลยดีิจิทัลที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารจดัการ   
    ไม่มี          มี   รูปแบบ................................................................................................................................................ 
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6.6 หน่วยงาน/หรือสถานศึกษาในสังกัด มีการสนับสนุนใหส้ถานศกึษาในสังกัดน าระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความเช่ือมั่น  
    ไม่มี          มี   ประกอบด้วยโครงการตา่งๆ ดังนี ้

 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  .................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
7.1 หน่วยงาน/หรือสถานศึกษาในสังกัด มีการพัฒนาหลักสตูรใหส้อดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น หรือการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนได้ตระหนัก และภาคภมูิใจ 
ในประวัติศาสตร์ไทย/ภูมศิาสตร/์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์  

    ไม่มี          มี     ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังน้ี 
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  ................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
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7.2 หน่วยงาน/หรือสถานศึกษาในสังกัด มีการส่งเสริม/สนับสนุน สถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้ดา้นท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม/ภมูิปัญญาท้องถิ่น/เอกลักษณ์ของจงัหวัดกาฬสินธุ์  
    ไม่มี          มี    ยกตัวอย่างโครงการ/กจิกรรม  ดังนี ้

 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  ................. 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) หมายเหต ุ

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 

 

7.3 หน่วยงาน/หรือสถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเป็นเอกลักษณ์
และการสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่น  

    ไม่มี          มี     ยกตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม  ดังนี ้
 1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ ์
 - พันธกิจข้อที่  ................ 
 - เป้าประสงคร์วมข้อท่ี  ............... 
 - เป้าประสงคร์ายยุทธศาสตร์ข้อท่ี  ................ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กระบวนการด าเนินงาน/ขั้นตอน ผลการด าเนินงาน(โดยสังเขป) เครือข่ายความร่วมมือ 

๑. ......................................... 1……………. 
2……………. 

1……………. 
2……………. 

เชิงปริมาณ……………………. 
เชิงคุณภาพ……………………. 
 

 

                ฯลฯ     
 - ภาพประกอบกิจกรรม 
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ความตอ้งการตอ่การพฒันาการศกึษาของจังหวดักาฬสนิธุ ์ 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

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

ลงช่ือ ..............................................ผู้ตอบแบบสอบถาม 
                 (...........................................................)
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