
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

รายงานผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เล่มนี้จัดท าข้ึนเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน การจัดการศึกษาท้ังใน  
เชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือกันปฏิบัติงานจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี       
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 
 
                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
         
 
 
 



สารบัญ 
       

  หน้า 
ค าน า 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1  บทน า 
 o ข้อมูลทั่วไป 1 
 o ขอบเขตความรับผิดชอบ 2 
 o อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
 o โครงสร้างการบริการ 4 
 o ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 6 
 o ผลการบริหารจัดการศึกษา 8                   
 
ส่วนที่ 2  ทิศทางการด าเนินงาน   
 o ทิศทางการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 13 
      
 ส่วนที่ 3  สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น 
o  ผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  32   
o  ผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

             o ยุทธศาสตร์ที่ 1              33                  
             o ยุทธศาสตร์ที่ 2                       44 

          o ยุทธศาสตร์ที่ 3 56 
              o ยุทธศาสตร์ที่ 4 62               
              o ยุทธศาสตร์ที่ 5                                                                             69 
ส่วนที่ 4  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
     o  ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา                                   82       
  
ภาคผนวก  
    o  คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญตาราง 

  หน้า 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    5  
ตารางท่ี 2 ข้อมูลเขตบริการ ศูนย์เครือข่ายฯ จ านวนโรงเรียน      6 

   นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 
ตารางท่ี 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกประเภทตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   6 
     ตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่    7                       

   การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2    
ตารางท่ี 5 จ านวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  7 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 และปี 2565    8 
ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 และ 2563 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 8    

    (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทักษะความสามารถทั้ง 2 ด้าน 
ตาราง 8 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 8                    
 ละปีการศึกษา 2563      
ตาราง 9 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test)  9  
 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 10 ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 9 
ตารางท่ี 11 ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   10 
ตารางท่ี 12 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบ 11  

     ระดับประเทศ ระดับเขต ปีการศึกษา 2562-2563 
ตารางท่ี 13 ผลการประเมินภายนอก สมศ.  รอบ 4  (ปี 2563)            11 
ตารางท่ี 14 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ                  11                

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                            
     ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ตารางท่ี 15 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ                  12 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(พ.ศ.2560) 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

ตารางท่ี 16 ข้อมูลแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ                 12 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     กาฬสินธุ์ เขต 2 ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562 – 2564 ) 

ตารางท่ี 17 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ     12          
     ในระบบKRS : KPI Report System ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม                                                       
     ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะผู้บริหารน าโดยนายสุรเชษฐ์  พละเอ็น  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด มีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 4  นโยบาย 
ขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยคณะกรรมการ มีโครงการจ านวน 24 โครงการ งบประมาณเพ่ือด าเนินการ      
4,000,000 บาท น าผลการประเมินการติดตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตามส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นข้อมูลสะท้อนผลประกอบการประเมินตนเอง และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
การวางแผนการบริหารจัดการในปีงบประมาณต่อไป  

รายงานผลการด าเนินงานจัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะในรอบท่ีผ่านมาและเป็นแนวทางพัฒนาต่อไป 
2.เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 
1. ด้ำนควำมปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
2. ด้ำนโอกำส  
 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
 2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน  
 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ ในการ
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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3. ด้ำนคุณภำพ  
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของโลก       
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง          
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 
 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน           
และการเลือกศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานท า  
 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น ในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
4. ด้ำนประสิทธิภำพ  
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน    
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน   
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
 4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ส่วนที่1 

 บทน ำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

 
 
 

  

 

1.ข้อมูลทั่วไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ด าเนินการบริหารจัดการโดย นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  และคณะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ตั้ง 

เลขที่ 312 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน  ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170   
โทรศัพท์  0-4388-9546-49    โทรสาร  0-4388-9534   
เว็ปไซต์  http://kalasin2.go.th  

อาณาเขต   

ทิศเหนือ ได้แก ่อ าเภอท่าคันโท เขตแดนติดกับอ าเภอศรีธาตุ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 
ทิศใต ้ได้แก่ อ าเภอยางตลาด  เขตแดนติดกับอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอกันทรวิชัย           

จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอฆ้องชัย เขตแดนติดกับอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันออก ได้แก่ อ าเภอหนองกุงศรี เขตแดนติดกับอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ทิศตะวันตก ได้แก ่อ าเภอห้วยเม็ก เขตแดนติดกับอ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคามและ         

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 

http://kalasin2.com/
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ขอบเขตความรับผิดชอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ          
ในการจัดการศึกษา 5 อ าเภอ พ้ืนที่ทั้งหมด 2060.89 ตร.ม 
 
 
 

1.  อ าเภอท่าคันโท มี  6  ต าบล   พ้ืนที่ 393.6 ตร.ม 
ประชากร 28,808 คน โรงเรยีนในสังกัด 20 โรงเรียน 

 

 

 

 2.  อ าเภอหนองกุงศรี มี 9  ต าบล  พ้ืนที ่626.9 ตร.ม 
     ประชากร 51,148 คน โรงเรียนในสังกัด 39 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

3.  อ าเภอห้วยเม็ก  มี  9  ต าบล  พ้ืนที่ 291.01 ตร.ม 
                   ประชากร 40,104 คน โรงเรียนในสังกัด 31 โรงเรียน 

 
 
 
 

   4.  อ าเภอยางตลาด มี 15  ต าบล  พ้ืนที ่621.084  ตร.ม 
       ประชากร 81,517 คน โรงเรียนในสังกัด 61 โรงเรียน 
 
 
 

  
 

 
5.  อ าเภอฆ้องชัย  มี  5  ต าบล  พ้ืนที ่128.3 ตร.ม 

                                ประชากร 26,721 คน โรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน 
 
    
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2                                                                                  3 

   

 
 
อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 36 ก าหนดให้เขตพ้ืนที่
การศึกษา มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้งยุบ รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา ส่งเสริมสนันสนุนการศึกษาการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งนี้ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่ งส่ วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   พ.ศ. 2553 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีอ านาจหน้าที่ 

1.จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ 
   สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความ     
   ต้องการของท้องถิ่น 

2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม   
   การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.ประสานระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัดและ 

   พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น ที่จัด    
   การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9.ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10.ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร 

   ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน 

   ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับหมอบหมาย 
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 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
      ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

 
 

 
 

 
                                                                   

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 

โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประกอบด้วย 9 กลุ่ม 1 หน่วย คือ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  3. กลุ่มนโยบายและแผน 
  4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  6. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  8.  กลุ่มกฎหมายและคดี 

 9. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

  
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา
ทางไกล

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 

กลุ่ม
บริหารงาน

การเงิน
และ

สินทรัพย์
การศึกษา 

กลุ่ม 
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 
กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

กลุ่ม
ส่งเสริม 

การจัดการ
ศึกษา 

 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่ม 
นโยบาย
และแผน 

สถานศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำกำฬสินธุ์ เขต 2 

กลุ่มนิเทศ  
ติดตามและ 
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 
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ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
 ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการ
บริหารงานโดยผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2. นายเคน  อาจดวงดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 3. นายพยุงค์  ทองค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
     4. นายนายสุริยา ทองบุญมา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
 1. นางนันทิรา  เมตตา   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 2. นางทิชากร  ชอบหาญ   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 3. นายประดิษฐ์  สีเล   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 5. นางสว่างจิตร  คงแสนค า    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 6. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      
        7. นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา             
 7. นายพิชญ์  เวียงสีมา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        9. ส.ต.ท.สุทธิศักดิ์ เที่ยงค า            นิติกรช านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
 10. นางสาวศิริลักษณ์ สีสัน  นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ      
ตำรำงท่ี 1 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ที ่ ต ำแหน่ง ชำย หญิง รวม 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 - 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 - 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 3 5 8 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 9 21 30 
5 ลูกจ้างประจ า 4 1 5 
6 พนักงานราชการ - 2 2 
 ลูกจ้างชั่วคราว 2 5 7 

รวมทั้งสิ้น 22 34 56 
 ข้อมูลปฏิบัติงานจริง (ณ 15 ต.ค.2565) 
2.ข้อมูลพื้นฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 
 2.1 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 35  ก.ค. 2564)   ประกอบด้วย 
  1) โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน   116   แห่ง 1 สาขา 
  2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน    51 แห่ง   
   รวมสถานศึกษาในสังกัด   จ านวน    167   แห่ง 
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 มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 5 อ าเภอ และแบ่งการบริหารเป็น 9 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ข้อมูลดังตารางที่ 2 
ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลเขตบริการ ศูนย์เครือข่ายฯ จ านวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ อ ำเภอ ศูนย์เครือข่ำยฯ จ ำนวนโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน 
1 ยางตลาด ยางตลาด 1 22 2977 213 

ยางตลาด 2 21 2580 199 
ยางตลาด 3 18 2361 162 

2 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก 1 16 1020 125 
ห้วยเม็ก 2 15 1522 125 

3 ท่าคันโท ท่าคันโท 20 3064 203 
4 หนองกุงศรี หนองกุงศรี 1 19 1695 157 

หนองกุงศรี 2 20 2622 192 
5 ฆ้องชัย ฆ้องชัย 16 1399 140 

รวม 5 9 167 19240 1516 
 

ตำรำง 3  จ านวนโรงเรียนจ าแนกประเภทตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล DMC 25 มิ.ย.65) 

ขนำด
โรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียน  (คน) จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมศูนย์เครือข่ำยฯ (โรง) รวม 

ยา
งต

ลา
ด 

1 

ยา
งต

ลา
ด 

2 

ยา
งต

ลา
ด 

3 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 1

 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 2

 

ท่า
คัน

โท
 

หน
อง

กุง
ศร

ี1 

หน
อง

กุง
ศร

ี2 

ฆ้อ
งช

ัย 

ขนำดที่ 1 ไม่มีนักเรียน - - - 1 - 1 - - - 2 
 นักเรียน 20 คนลงมา - - 1 2 2 1 1 1 1 9 
 นักเรียน 21-40 คน 1 1 - - 1 1 2 1 1 8 
 นักเรียน 41-60 คน 4 2 4 3 2 2 1 2 4 24 
 นักเรียน 61-80 คน 3 2 1 4 2 3 8 4 2 29 
 นักเรียน 81-100 คน 2 4 2 2 1 1 3 3 2 20 
 นักเรียน 101-120 คน 6 3 7 4 1 1 - 1 - 23 
 รวม 16 12 15 16 9 10 15 12 10 115 
ขนำดที่ 2 นักเรียน 121-300 คน 5 9 2 - 6 7 4 7 6 46 
ขนำดที่ 3 นักเรียน 301ขึ้นไป 1 - 1 - - 3 - 1 - 6 
 รวม 6 9 3 0 6 10 4 8 6 52 

 รวมท้ังสิ้น 22 21 18 16 15 20 19 20 16 167 
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 ตำรำงท่ี 4  แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2    

ระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 
ชำย หญิง รวม รวมห้อง ชำย หญิง รวม รวมห้อง 

อนุบำล 1 0 0 0 0 92 101 193 12 
อนุบำล 2 917 880 1792 164 913 794 1707 161 
อนุบำล 3 1024 904 1928 167 988 947 1935 167 

รวมอนุบำล 1941 1784 3725 331 1993 1842 3835 340 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 1017 929 1946 171 1094 919 2013 170 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 1069 1029 2098 168 1049 952 2001 171 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 1107 1080 2187 169 1103 1061 2164 168 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 1114 996 2110 170 1137 1106 2243 168 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 1191 1034 2225 168 1142 1020 2162 170 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 1206 1072 2278 168 1212 1042 2254 168 

รวมประถมศึกษำ 6704 6140 12844 1014 6737 6100 12837 1015 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 508 388 896 55 538 338 876 53 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 468 384 852 50 495 390 885 56 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 464 426 890 53 433 374 807 52 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1440 1198 2638 158 1466 1102 2568 161 

รวมท้ังสิ้น 10085 9122 19207 1503 10196 9044 19240 1516 
     (ข้อมูล DMC 25 มิ.ย.2565) 
  จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนระดับอนุบาลเพิ่มขึ้น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวนนักเรียนลดลง 
สรุปในภาพรวม ปีการศึกษา 2564 นักเรียนเพ่ิมขึ้น 33 คน 

ตำรำงท่ี 5 จ านวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 150 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 4 
ข้ำรำชกำรคร ู 1277 
ลูกจ้ำงประจ ำ  44 
พนักงำนรำชกำร 65 
ครูวิทย์-คณิต 17 
ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนขั้นวิกฤตและครูสำขำขำด
แคลน 

9 

พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 42 
ธุรกำรโรงเรียน 158 
ลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่นกักำร และอื่นๆ 67 

     ปฏิบัติงานจริง ( ณ ต.ค.65 ) ข้อมูลจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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3.ข้อมูลงบประมำณ   
 ตำรำงท่ี 6  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 และปี 2565  

รำยกำร ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 

เปรียบเทียบ 
เพิ่ม/ลด 

เบิกจ่ำย
งบประมำณ(64) 

งบประมำณ
คงเหลือ 

งบบุคลำกร 17,648,900.00 18,000,500.00 +351,600 18,000,440.00. 60.00 
งบด ำเนินงำน 49,060,673.00 48,375,018.00 -685,655 48,333,576.24 41,441.76 
งบลงทุน 14,354,550.00 30,425,198.00 +16,070,648 30,338,114.72 87,083.28 
งบเงิน
อุดหนุน 

104,834,428.00 99,832,671.00 -5,001,757 99,795,416.00 37,255.00 

 

4. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 4.1 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ (NT/ONET) ปีการศึกษา 2563 
ตำรำงท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 และ 2563 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทักษะความสามารถทั้ง 2 ด้าน 

ข้อมูล 
ระดบั 

คะแนนเฉลี่ย 
ด้ำนภำษำไทย ด้ำนคณิตศำสตร์ เฉลี่ย ผลต่ำง 

2562 2563 2562 2563 2562 2563  
เขตพ้ืนที่ 46.87 47.27 49.31 41.42 48.09 44.34 -3.75 
ประเทศ 46.46 46.87 44.49 49.31 45.70 48.09 +2.39 
 จากตารางผลเปรียบเทียบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563ทักษะ
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน เปรียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 และ2563 พบว่า ปีการศึกษา 2563 
มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 44.34 ผลต่าง -3.75 และ 
ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงกว่าปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย 48.09 ผลต่าง+2.39 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายทักษะความสามารถพบว่า  ด้ำนภำษำไทย ระดับเขตพ้ืนที่ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี
การศึกษา 2562 ผลต่าง +0.4   ระดับประเทศปีการศึกษา 2563  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 
+0.41   ด้ำนคณิตศำสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 ผลต่าง -7.89  
ระดับประเทศปีการศึกษา 2563  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ผลต่าง +4.82 

ตำรำง 8  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562                      
และปีการศึกษา 2563  

ข้อมูลระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (4 กลุ่มสำระ) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย ผลตา่ง 
2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563  

เขตพ้ืนที่ 45.74 53.20 29.17 25.86 32.16 35.50 27.56 33.90 33.66 37.12 +3.46 
ระดับประเทศ 49.07 56.20 32.90 29.99 35.55 38.78 34.42 43.55 37.99 42.13 +4.14 
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ตำรำง 9  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลระดับ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (4 กลุ่มสำระ) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย ผลตา่ง 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563  
เขตพ้ืนที่ 52.53 51.82 21.86 20.51 28.85 27.15 28.61 28.75 32.97 32.06 -0.91 
ระดับประเทศ 55.14 54.29 26.73 25.46 30.07 29.89 33.25 34.38 36.30 36.01 -0.29 
4.2 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 โอกาสของผู้เรียน 
 - นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 1,935 คน เรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสังกัดเดิม  จ านวน 10,51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54  นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 2,253  คน เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดเดิม จ านวน 876 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39 
 - นักเรียนออกกลางคันจากข้อมูลในระบบ DMC พบว่าในปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ไม่มีนักเรียนที่ออกกลางคัน 
 - เด็กพิการเรียนร่วม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีเด็กพิการที่ต้องได้รับการ
พัฒนาตามแผน IEP ที่ได้แก่ พิการทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก และพิการซ้ าซ้อน ในปีการศึกษา 
2564 จ านวน 2,905 คน และได้รับการพัฒนาตามแผน IEP จ านวน 2,905.คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 - เด็กนักเรียนยากจน ในปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งสิ้น ...19,240.. ราย ได้รับความช่วยเหลือจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 14,004 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,585,500  บาท  คิดเป็นร้อยละ 73 
 - เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ในปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนที่รับทุน 165 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 10,156 ราย 
เป็นเงินทั้งสิ้น 19,341,000 บาท 
3) ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 164 โรงเรียน มีรายละเอียด 
ตามตารางท่ี 10 
ตำรำงท่ี 10  ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มำตรฐำน / ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภำพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 
ด ี

 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของเด็ก 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

43 
26.21 

84 
51.21 

37 
22.56 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

46 
28.04 

77 
46.95 

41 
25.00 

มำตรฐำนที ่3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

43 
26.21 

85 
51.82 

36 
21.95 

สรุปผลรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

47 
28.65 

83 
50.6 

34 
20.73 
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จากตารางที ่10 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ด้ำนมำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 51.21 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.21 และยอดเยี่ยม          
คิดเป็นร้อยละ 22.56  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศคิดเป็นร้อยละ    
46.95 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 28.04 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 25.00 มำตรฐำนที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 51.82 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็น  
ร้อยละ 26.21 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 20.73  สรุปผลรวมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
ระดั บ ก ารศึ ก ษ าป ฐม วั ย  ส่ ว น ให ญ่ อ ยู่ ใน ระดั บ ดี เลิ ศ  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 50.6 รอ งล งม าอ ยู่ ใน ระดั บ ดี                             
คิดเป็นร้อยละ 28.65 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 20.73 ตามล าดับ 
ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนประจ ำปีของโรงเรียน ระดับกำรศึกษำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 จานวน 165 โรงเรียน 
มีรายละเอียดตามตารางที่ 11 

ตำรำงท่ี 11 ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
มำตรฐำน / ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภำพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 
ด ี

 
ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

68 
41.21 

78 
47.87 

19 
11.51 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

38 
23.03 

84 
50.9 

43 
26.06 

มำตรฐำนที ่3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

43 
26.06 

94 
56.96 

28 
16.96 

สรุปผลรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

45 
27.27 

94 
56.96 

26 
15.75 

จากตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ พบว่า ด้านมาตรฐานที่ 1 คุณภาพ                     
ของผู้เรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 47.87 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 41.21 
และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 11.51  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.06 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
16.96  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็น 
ร้อยละ 56.96  รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.06  และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 16.96 
สรุปผลรวมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ            
คิดเป็นร้อยละ 56.96 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 15.75ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 12  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบ ระดับประเทศ 
ระดับเขต ปีการศึกษา 2562-2563 

           รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test ) 

ควำมสำมำรถ ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน RT 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

ประเทศ สพป. ผลต่ำง ประเทศ สพป. ผลต่ำง 
กำรอ่ำนออกเสียง 68.50 75.33 6.83 74.14 81.80 7.16 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 72.81 80.29 7.48 71.86 82.18 10.32 

เฉลี่ย 2 ด้ำน 70.66 77.81 7.15 73.02 81.95 8.92 
ที่มา : สรุปและรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 
ตำรำงท่ี 13 ผลการประเมินภายนอก สมศ.  รอบ 4  (ปี 2563) 

ระดับ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

จ ำนวนโรงเรียน 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน 

ผ่ำนกำรประเมิน ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

กำรศึกษำปฐมวัย 58 58 100 - - 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 58 58 100 - - 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อปี พ.ศ. 2563 มีสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการประเมินและได้รับผลการประเมินโดยแยก
เป็น การศึกษาระดับปฐมวัยจ านวน 58 โรง ได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานของ สมศ. จ านวน 58 โรง คิดเป็น     
ร้อยละ 100 
4.ด้ำนประสิทธิภำพ 
ตำรำงท่ี 14 ผลการตดิตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ 

นโยบำย/ตัวชี้วัด ระดับคุณภำพ อธิบำย 
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ   4.50    ดีเยี่ยม 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับประเทศ   ไม่ประเมิน  
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 3.88   ดีมาก 
นโยบำยที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

4.40 ดีเยี่ยม 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเยี่ยม 
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 3.00 ดี 
คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบำย 4.06 ดีมาก 
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ผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมายตัวชี้วัด 

นโยบำย/ตัวชี้วัด เป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

ด ำเนินกำรได ้ อธิบำย 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 100    100 บรรลุ 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 50   89.61 บรรลุ 
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 100 100 บรรลุ 

ตำรำงท่ี 15 .ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่      
การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ปี ผลคะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 

2562 4 ดีมาก 
2563 4 ดีมาก 
2564  ดีเยี่ยม 

ตำรำงท่ี 16 ข้อมูลแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562 – 2564 ) 

ปี ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับคุณภำพ ผลกำรประเมิน 
2562 85.43 A ผ่าน 
2563 75.13 B ผ่าน 
2564 81.53 B ไม่ผ่าน 

ตำรำงท่ี 17 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในระบบ            
KRS : KPI Report System ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562-2563 

ปีงบประมำณ ระดับ ค่ำเฉลี่ย 
2562 มาตรฐานขั้นต้น 3.72835 
2563 มาตรฐานขั้นสูง 3.96246 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการด าเนินงาน 

  จากการศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ 2565ที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระส าคัญเกี่ยวกับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน      
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบ การด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  
 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ การศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษาตามความ
ถนัดของตน  
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินกองทุนได้รับประโยชน์ในการ ลดหย่อนภาษีด้วย 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหาร จัดการกองทุนเป็นอิสระ
และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
2.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 มีวิสัยทัศน ์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
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ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย        
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3.แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579  

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง การจัดการ
ศึกษาของประเทศโดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษา
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะ ในการท างานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการ ศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา เพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)          
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม ของสังคม         
(AllFor Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :   
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤติ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์
ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษา แห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 

 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก สามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า ภายในประเทศ
ลดลง 
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 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับ
ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา  
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
 แนวทางการพัฒนา1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก ของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับ คุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นทีตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  
4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแล และป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์     
เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
 เป้าหมาย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ ของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ ต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา ก าลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ และคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี คุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน 
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ 5) ระบบและกลไก การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ 
และบุคลากร ทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา สมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนา แหล่งเรียนรู้      
สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย ให้มีวินัย จิตสาธารณะ       
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และพฤติกรรมที่พึงประสงค์4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มี คุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการ ศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา  
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ        
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการ วางแผนการบริหารจัด
การศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพ 2) พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูล ด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน า แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ ด าเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความ คล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 4) กฎหมายและรูปแบบ การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้
อย่าง เต็มตามศักยภาพ  
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา2) เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ จัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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4.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต ้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความม่ันคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการ
เกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุค
ใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทาง
สังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน      
19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม          
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น   
2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน   
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ ของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้  
 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี แนว
ทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็น
ครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย ให้คนไทย  
มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) พัฒนา
และส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม 
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริม 
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย 
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา 
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และมีแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  
 1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง กับการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี      
ที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะ
การควบคุม อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับ
บุคลากร ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ 
เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น  
 2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับ 
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 4) จัดให้มี
พัฒนาทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม    
5) ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียน
หรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/
วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
5.แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ส าหรับด้านการศึกษา ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ด้าน 
คือ ลดความเหลื่อมล้ า  ยกระดับคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 5 กิจกรรม 
ประกอบด้วย  
 1) การสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
 3) การสร้างระบบการผลิตและ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้น การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน  
 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและ ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ ปานกลางอย่างยั่งยืน  
 ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชน/ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยจะได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ และ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
6.นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์      
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนก เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง      
ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน  
ของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
จากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 27 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหา
ในการด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน        
3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต     7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไข ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้ง
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและสร้างความสงบสุข ในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย         
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็น ของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 
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7.นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
 กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน ตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่
21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอ่ืนที่เก่ียวข้อง จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา   
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก         
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบท สังคมไทย  
 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา 
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน  
 3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา   
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระ และคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล  
 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้    
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ
ประเมินผล การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร     
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม    
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากร ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  
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 7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ       
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษา และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขา ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  
 9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
 10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  
 11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส    
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทางสังคม  
 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน 
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  
 3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างแท้จริง  
 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)สนับสนุนการด าเนินงาน 
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบท ของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  
 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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 6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม    
ผู้สูงวัย  
 7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี   
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี     
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
8.นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
ส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการ เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน 
และสามารถด าเนินการ และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนา การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษท่ี 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ        
จึงก าหนดนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
ดังนี้  
 1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
 2. ด้านโอกาส  
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน  
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น      
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2                                                                                  23 

 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานท า  
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น ในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
 4. ด้านประสิทธิภาพ  
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก       
และโรงเรียน ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้อง       
กับบริบทของพ้ืนที่  
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน  
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษา ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน  
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาส 
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้
สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  
พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย   
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่  
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ         
ในการแข่งขัน  
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา     
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  
 7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology)  
เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น     
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี   
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้          
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล       
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์  
 6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถี
ชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  
 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
 4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ 
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น     
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่     
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง       
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม          
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา             
มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการ
บริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  
 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา             
มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา              
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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10.มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือให้บรรลุ ตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอ านาจและการเปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมายมี 3 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ในเขตพ้ืนที่การศกึษา มี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
บทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมี  
6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการ
               ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ 
      ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่
      การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
     รวมทั้งการให้บริการ 
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11.แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 – 2565 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต1 อย่างมีคุณภาพ2 ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น5 และ              
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 216 ”  
 ค านิยาม  
 1. เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล อันเป็นผลมา
จากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่ สามารถเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย 
 2. คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรม  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข หมายถึง ผู้เรียนได้รับการศึกษา มีงานท า มีรายได้ไม่ยากจน  
 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี 
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลงในด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2564)   
 5. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ 
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข้าวเขาวงวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหม  
แพรวา และอ่ืน ๆ มาใช้เพ่ือเป็นความรู้และเทคนิคที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและ
เชื่อมโยงมา อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ  
 6. ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีใช้ทักษะการเรียนรู้ 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 สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลทุกระบบ  
 6. อนุรักษ์สืบสาน สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
ทุกรูปแบบ  
เป้าประสงค์รวม  
 1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี  
 2. หน่วยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตาม        
หลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคงยั่งยืน 
และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
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 3. เพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหม่  
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
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 
12. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 การน าประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติ“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นั้น การศึกษาถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการพัฒนา 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลก เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตทุกมิติ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้อง
เป็นผู้น าองค์กรที่มีวิสัยทัศน ์เป็นผู้น า การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่น เสียสละ มีแผนและแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
รอบด้าน และเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสืบไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์(Vision)  
 สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษท่ี 21 อย่างยั่งยืนและเป็นสุข 
ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
 ความรู้ คู่ความดี สามัคคี รักษ์วัฒนธรรมถิ่นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ  
    และคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
 3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
    และลดความเหลื่อมล้ า  
 4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ  
 5. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีมาตรฐานและความเป็นเลิศในการบริหาร
    จัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. เด็กเล็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ   
สติปัญญา สมวัย  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ คิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์เป็น นวัตกร มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นคนดีคนเก่ง มี ความเป็นเลิศ มีทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ การพัฒนาครบวงจร มีทักษะการใช้เทคโนโลยีพัฒนา 
นวัตกรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์ พัฒนานวัตกรรม และบริหาร 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
ใช้เทคโนโลยี และบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมด้วยพลัง ประชารัฐ มีความเข้มแข็งและ 
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กลยุทธ์ (Strategy)  
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 (2564-2565) 
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10G : 10 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2565 กาฬสินธุ์ เขต 2 

 

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MODEL                                                                                   
 สร้างนวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MODEL คือ P@ : Participation การมีส่วนร่วมของ  
ทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมวัดและประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมชื่นชมผลส าเร็จ มุ่งสู่
คุณภาพ 5Q ได้แก่ คณุภาพผู้เรียน (QS : Quality Student) คุณภาพครู (QT : Quality Teacher) คุณภาพ
ผู้บริหาร (QE : Quality Executives) คุณภาพสถานศึกษา (QE : Quality Academies) และคุณภาพเขต
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (QO : Quality Office) โดยมีเป้าหมายจุดเน้น 10G ดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.เสมอภาคโอกาส อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น 2. สมรรถนะตามวัย ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิต และ ICT 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านคุณภาพครู 4. ใช้หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี และจัดการ
บวนการเรียนรู Active Learning และ Coach&Coaching ด้านคุณภาพผู้บริหาร 5. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ใช้แผนเป็นเครื่องมือ สร้างเครือข่าย ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน และ นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ         
ด้านคุณภาพสถานศึกษา 6. ระบบประกันคุณภาพภายในเข็มแข็ง 7. ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน           
8. โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว /ห้องเรียนคุณภาพ 9. ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
และสหกรณ์โรงเรียน และด้านคุณภาพเขตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา10. สร้างเครือข่ายทีมประสิทธิภาพ 
พัฒนาครู ครบวงจร เขตพ้ืนที่มาตรฐานด้วยธรรมมาภิบาล เพ่ือผลลัพธ์ คือ คุณภาพผู้เรียน คนดี คนเก่ง       
ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นสุข                 
(มุ่งสู่ดาว ดวงเดียวกัน)  

10 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  
น าเอาวงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  
 P : Plan วางแผนการสร้างคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
การ ประจ าปี ตลอดจนแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษา 
 D : Do ลงมือท าหรือการปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
โดยใน ขั้นตอนการปฏิบัตินี้ได้ศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการท างานนั้น ๆเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด  
 R : Reinforce การเสริมสร้าง สนับสนุน ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคุณภาพ  
 C : Check ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโดยรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา           
และสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จ  
 A : Action ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงาน โดยน าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  
 S : Share แลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงาน ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ โดยเรียนรู้ร่วมกันของคน  
ในหน่วยงาน (Team Learning) และกระบวนการ PLC ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร      
(Learning Organization) และบุคคลแห่งการเรียนรู้ ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งสู่ คุณภาพครูคุณภาพผู้บริหารฯ 
คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคุณภาพผู้เรียน  

 

(นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น)                                                                                                            
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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ส่วนที่ 3 
ผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2       
ไดว้างแผนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ได้ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม    
เพ่ือผลักดันให้บรรลุผลความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

1. งบเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบประจ า 

ที ่ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   

1 ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ล่วงเวลา                   435,600  
2 ค่าวัสดุส านักงาน                   400,000  
3 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   150,000  
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                   165,000  
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                   160,000  
6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 4 ราย                   545,400  

ข ค่าสาธารณูปโภค   
1 ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าประปา/โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต                   780,000  
2 อ่ืนๆ (ระบุ)...................   
    -ค่าจ้างอ่ืนๆ/ซ่อมแซมส านักงาน   
  รวมงบประจ า                 2,636,000  

ค งบพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
โครงการ/กิจกรรมตาแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2565 

                 1,364,000 

  รวมงบประจ า/งบพัฒนา                 4,000,000  
2. งบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                                     

งบพัฒนา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย จุดเน้น  งบประมาณ 1,364,000 บาท   
จ านวน  4 กลยุทธ์  ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  120,000  บาท  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน  3   โครงการ งบประมาณ  84,000   บาท 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา จ านวน  0   โครงการ งบประมาณ  0   บาท 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 8 โครงการ  
     งบประมาณ จ านวน 390,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   จ านวน 11 โครงการ   
      งบประมาณ จ านวน 770,000 บาท 
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รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการด าเนินงานตามภารกิจที่เกิดจาก
กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินการที่หลากหลาย ส่งผลต่อผู้รับบริการ สถานศึกษาและผู้เรียนทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ตามผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้ 
1.โครงการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการบริหารจัดการตามนโยบายของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นให้ “เด็กทุกคนต้องได้เรียน 
นักเรียน ครู ต้องปลอดภัย” 

   1) มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และระดับสถานศึกษา   

   2) ไดเ้ตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยสถานศึกษาด าเนินการ 
ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 44 ข้อ   
Thai Stop Covid plus ของกรมอนามัย สถานศึกษาทุกแห่งผ่านมาตรฐาน และได้ส่งค าขออนุมัติเปิดภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ในรูปแบบ On Site  เพ่ือขออนุมัติเปิดเรียนต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ครบ 165 โรงเรียน  

3) สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และแผนเผชิญเหตุการณ์ติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID – 19) 

4) ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 
(COVID-19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ให้สถานศึกษาในสังกัด จัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ รูปแบบ On Site   On air   On line  On Demand  On 
hand  และ รูปแบบผสมผสาน Blended Learning  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละชุมชน 

5) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ 
และปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก  6 มาตรการเสริม  7 มาตรการเข้มงวดส าหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด   

6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดตามปฏิทินและแผนงานที่ก าหนดไว้  มีการนิเทศผ่านระบบ 
Online และลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมตามความเหมาะสม ตามบริบทของสถานศึกษา และให้โรงเรียนรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนการฉีดวัคซีนของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ รายการ จ านวน(คน) รับวัคซีนแล้ว
(คน) 

ยังไม่รับวัคซีน(คน) 

1 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 58 58 0 
2 ข้าราชการครูแบะบุคลากรทางการศึกษา 1,916 1,847 69 
3 นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป 3,988 3,471 517 

 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลการรับวัคซีนของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 

2 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลการรับวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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                           แผนภมูิที่ 3 แสดงข้อมูลการรับวัคซีนของนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป 

                       สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 
2. ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค 

1) ภาระงานและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ท าให้
ทุกหน่วยงานร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง 

2) ครูผู้สอนต้องสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   

3) นักเรียน ผู้ปกครองที่มีจากพ้ืนที่เสี่ยง ไม่มีการกักตัว 14 วัน และให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน          
ท าให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)  ในสถานศึกษาได้ 

4) ความมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)  ในสถานศึกษาได้ 
3. ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีงบประมาณท่ีเพียงพอให้กับสถานศึกษาในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   

2) ควรมีระบบสวัสดิการ การดูแลความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างทั่วถึง
และทันต่อความต้องการ 
4. Best Practice / นวัตกรรม 

RTC โนนศิลาสว่างวิทย์ (Record Temperature Check: RTC)ระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน 
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ความเป็นมาและความส าคัญ  

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน 
คุณภาพ ประจ าต าบล ตามนโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง และเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 
โครงการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
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โคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ จึงได้พัฒนาระบบด้านการบริหารจัดการ “โนนศิลา 
QR Code” ในระยะแรกมุ่งเน้นงานด้านเอกสารในรูปแบบออนไลน์  

จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) ในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย โดยโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  และเป็น
หน่วยงานที่ต้องเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะตามมา  จึงได้ก าหนดมาตรการ          
การป้องกัน โดยให้คณะครู นักเรียน และบุคลากร ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาด     
อยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่
รวมกันเป็นจ านวนมากและทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนศิลาเลิง แนะน าให้ทางโรงเรียนคัดกรอง
นักเรียนก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนพร้อมกับบันทึกข้อมูลอุณหภูมิของนักเรียน  ในช่วงแรกโรงเรียนบันทึกข้อมูล
อุณหภูมิในรูปแบบเอกสาร ซึ่งเกิดความล่าช้า จึงได้พัฒนาระบบ RTC เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว        
ผ่านกระบวนการ PLC ของทางโรงเรียน  
วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือพัฒนาระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียนรูปแบบ Application ที่ใช้งานกับ Smart Phone  
2.เพ่ือบันทึกข้อมูลการคัดกรอง และสรุปข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนรายวัน  
3.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา  
ระบบ RTC โนนศิลาสว่างวิทย์ พัฒนาจาก Google Sheet, Google Form, และ Thunkable  

โดยการ สร้างบัตรประจ าตัวนักเรียน ที่มี QR Code ที่เป็นลิงค์ส าหรับตอบ Google Form บันทึกใน Google 
Sheet จัดการ Sheet ให้สามารถสรุปและแชร์ข้อมูลได้ แล้วน ามาแสดงผล ใน Application ที่สร้างด้วย 
Thunkable ใช้งานใน Smart Phone ระบบ Android และ IOS ที่สามารถสรุปสถิติจ านวนนักเรียนที่มาเรียน
รายวัน และเช็คนักเรียนเพ่ิมเติมได้ 

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า  
การพัฒนาระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวิทย์) มีสมมุติฐานดังนี้  
1.ระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวทิย์) สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟน Smart 

Phone ระบบ Android และ IOS ได้  
2.ระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวทิย์) สามารถบันทึกข้อมูลอุณหภูมิของ

นักเรียนโดยการใช้ QR Code จากบัตรประจ าตัวนักเรียน ได้ 
3.ระบบคัดกรองเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวิทย์) สามารถตรวจสอบข้อมูลการมาเรียนของ

นักเรียนรายวันได้ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.บันทึกและตรวจสอบข้อมูลนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวิทย์) ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19)  

2.ป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา  
3.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณ  
4.นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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วิธีการด าเนินงาน  
โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ได้ด าเนินการพัฒนาระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน                    

(RTC โนนศิลาสว่างวิทย์) โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 

 
ซึ่งการด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)       

เพ่ือพัฒนาระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียนนั้น (RTC โนนศิลาสว่างวิทย์) มีการด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.ก าหนดปัญหา (Problem Definition)  

จากการแนะน าการวิธีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนในแต่ละวัน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อ าเภอ  ฆ้องชัยควรมีการเช็คชื่อนักเรียนและบันทึกอุณหภูมิของนักเรียน ในการคัดกรองซึ่งครูเวรประจ าวัน
เป็นผู้ด าเนินการบันทึกลงในสมุดบันทึกการคัดกรองนั้น ส่งผลให้การคัดกรองเกิดความล่าช้า เวลาการท าความ
สะอาดเขตรับผิดชอบลดลง การเข้าแถวยาวไม่สะดวกต่อการจราจรบริเวณประตูทางเข้า 
 2.วิเคราะห์ (Analysis)  
จากปัญหาการคัดกรองโดยบันทึกข้อมูลอุณหภูมินักเรียนลงบนสมุดบันทึก ผู้บริหารและคณะครูจึงร่วม
วิเคราะห์ปัญหา โดยผ่านกระบวนการ PLC ของโรงเรียน และร่วมศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดัง เอกลักษณ์ของโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ ที่ว่า 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น จึงได้ก าหนดประเด็นในการพัฒนาระบบ โดยการพัฒนาระบบที่
สามารถให้ครูเวรประจ าวันเกิดความสะดวกในการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิของนักเรียน สามารถดูสถิติการมา
เรียนของนักเรียนได้ด้วย และประหยัดค่าใช้จ่าย  

3.ออกแบบ (Design) 
จากประเด็นการวิเคราะห์ระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวิทย์) จึงได้ออกแบบ

ระบบโดยศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี องค์ความรู้ บริการต่างๆที่ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตาม
ประเด็นต่างๆดังนี้  

1.การพัฒนาระบบที่สามารถให้ครูเวรประจ าวันเกิดความสะดวกในการบันทึกข้อมูล 
อุณหภูมิของนักเรียน ควรพัฒนาเป็นลักษณะ Application ที่ท างานบน Smart Phone เนื่องจากครูทุกท่านมี
เครื่อง Smart Phone และสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และจะต้องใช้งานคู่กับ QR Code ที่สอดคล้อง
กับระบบ โนนศิลา QR Code โดยจัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียนที่มี QR Code  
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2.สามารถดูสถิติการมาเรียนของนักเรียนได้ด้วย การจัดท าข้อมูลด้านตัวเลขที่สามารถ 
ท าได้และมีความเหมาะสมควรเป็นลักษณะการใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ  

3.ประหยัดค่าใช้จ่าย เลือกบริการที่ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย การพัฒนา Application  
โดยใช้ Thinkable เป็นเว็บไซต์สร้างแอพพลิเคชั่นโดยแนวคิดการเขียนโปรแกรมเป็นบล็อก ได้โดยง่าย       
ซ่ึงน่าจะเหมาะสมกับนักเรียนในการประยุกต์เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาการค านวณการบันทึกข้อมูล          
ด้วย Google Form และจัดการข้อมูลการสรุปผลด้วย Google Sheet ซึ่งเป็นบริการฟรีของ Google 

4.พัฒนา (Development)  
การพัฒนาระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวิทย์) ด าเนินการพัฒนาตามข้ันตอนดังนี้  

       1.สร้าง Google Form โดยก าหนดข้อมูลที่ต้องการ (สั้น เพ่ือประหยัดเวลาใช้งาน)  
       2.สร้างแผ่นงาน Google Sheet และจัดการข้อมูลรายชั้น และข้อมูลสรุป 
       3.สร้างโปรเจ็กต์ใน Thunkable สร้างหน้าจอตามที่ออกแบบและก าหนดค่าการรับ 

ข้อมูลจาก Google Sheet และเขียนโปรแกรมบล็อคค าสั่งควบคุมการท างาน 
                 4.จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน โดย QR Code สร้างจาก ลิงค์ที่แชร์บน           

Google Sheet 
                  5.ทดสอบ (Testing)  

ทดสอบการใช้งานระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวิทย์) โดยใช้งานร่วมกับบัตร
ประจ าตัวนักเรียน โดยทดลองติดตั้งและใช้งานบน Smart Phone ระบบ Android 

                 6.ติดต้ัง (Implementation)  
ด าเนินการระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวิทย์) ให้กับคณะครูและผู้บริหาร 

และจัดท าคู่มือการใช้งานระบบแจกครูประจ าชั้นทุกห้องเรียน 
                 7.บ ารุงรักษา (Maintenance)  
รับข้อเสนอแนะการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและ

สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 
ผลการด าเนินงาน  

1.โรงเรียนมีระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวิทย์) ที่พร้อมใช้งาน กับ Smart 
Phone  

2.นักเรียนมีบัตรประจ าตัว เพ่ือใช้กับระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสวา่งวิทย์)  
3.ครูได้รับการติดตั้งระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียนใน Smart Phone และพร้อมใช้งาน  
4.ระบบคัดกรองและเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวทิย์) สามารถบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ของ

นักเรียนรายบุคคล  
5.ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ ติดตาม และดูสรุปข้อมูลการมาของนักเรียนรายวันผ่านระบบคัดกรอง

และเช็คชื่อนักเรียน (RTC โนนศิลาสว่างวิทย์) ได้ 
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มาตรการ 6-6-7 
 

        
  

การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัด 

สถานศึกษามีจุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน 

 
                                                               

คัดกรอง วัดอุณหภูมินักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและผู้มาติดต่อราชการ 
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จัดระยะห่างในห้องเรียนและการท ากิจกรรมต่างๆ 
 

           
     

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปเข้ารับวัคซีน 

 
 
2.โครงการส่งเสริมผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ   
 และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ลูกเสือจิตอาสา) 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงระยะเวลาด าเนินการ 
 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ก าหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือและ
บุคลากรทางการลูกเสือน้อมน าโครงการจิตอาสา พระราชทานมาเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
งบประมาณที่ด าเนินการ / เบิกจ่าย 

งบประมาณ  สพป. จ านวน 60,000 บาท  เบิกจ่าย 60,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอน / กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมวิทยาแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาแกนน า 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผล 
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1.มีบุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน    

จ านวน ๑๐๐ คน 
2.มีลูกเสือท่ีเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ได้รับการพัฒนาขัดเกลา         

ทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น ผู้เข้ารับการอบรมขยายผล    
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ให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างตัวลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนและชุมชน ในการ
สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งท าให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมีความเชื่อม่ันใน
การกระท าความดี ช่วยเหลือสังคม และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

ปัญหา  อุปสรรค - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -  
             การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา 

ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เ  ขต 2 รุ่นที่   1 

          
 
3.โครงการการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดก าหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต              
6 ยุทธศาสตรหลักที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือใหแผนการศึกษาแหงชาติ
บรรลุเปาหมายตามจุดมุง หมายวิสัยทัศน และแนวคิดการจัดการการศึกษา โดยไดก าหนดใน ยุทธศาสตรที่ 1 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ปจจุบันภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบใหมที ่  
สงผลกระทบตอประชาชนและประเทศชาติมีความซับซอนและรุนแรงมากขึ้น อาทิ ความรุนแรงในรูปแบบตาง 
ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตนความมั่นคงของชาติจึงมิได
ครอบคลุมเฉพาะมิติดานการทหารหรืออ านาจอธิปไตยเทานั้น แตยังครอบคลุมมิติตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งในแตละมิติลวนมีความส าคัญตอการพัฒนาประเทศ 
การปองกันภัยคุกคามเหลานี้จะตองพิจารณาในมิติที่มีความเชื่อมโยงกัน และการด าเนินการเพ่ือวางรากฐาน
และกลไก การสรางความม่ันคงเพ่ือปองกันและ ปองปรามภัยเหลานี้นั้นจะตองเริ่มที่กระบวนการจัดการศึกษา
ของประเทศ การดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม ไมวาจะเปนอาชญากรรม ความรุนแรงในสังคมใน
รูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เพ่ือสงเสริมใหเกิดความ
ปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิต ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามตาง ๆ 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 
  งบประมาณ สพป. จ านวน 252,200 บาท  เบิกจ่าย 252,200 บาท  
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ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 
3.ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 
4.การเสริมแรงองค์ความรู้จัดท าเกียรติบัตรมอบให้ลูกเสือทั้ง 2 รุ่น 
5.การก ากับติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ผู้ผ่านการอบรมจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถน ากระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ 

ไปใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ 
 2.ผู้ผ่านการอบรมรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เกิดทักษะชีวิต อยู่ในสังคม              
ไดอ้ย่างมีความสุข 
 3.ทั้งผู้ก ากับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ในการที่จะต้านภัย จากยาเสพติด 
และน าค่านิยมไทย 12 ประการ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดคุณภาพชีวิตที่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหา อุปสรรค -   
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

- ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น  
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตามโครงการก ากับติดตามการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันส าคัญ 
ประชุมคณะกรรมการและออกตรวจเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยง 
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4.โครงการการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง  
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

การมีทักษะชีวิตเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของบุคคลใน
การปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคม
ปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการ
ฝึกฝนอบรม  
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 37,500 บาท  เบิกจ่าย 37,500 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

          3.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง เกิดคุณธรรม จริยธรรม  
สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน 

4.การติดตามประเมินผล  
5.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละสถานศึกษามีเป้าเหมายที่จะพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างชัดเจน ปลูกฝัง

ค่านิยมท่ีถูกต้อง ปลูกจิตส านึกท่ีดี สร้างทักษะชีวิตของเด็กอย่างเข้มแข็งส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
          2.ร้อยละสถานศึกษาที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันในการเฝ้าระวังให้เยาวชนมีคุณภาพและทักษะ 

ชีวิตรอบด้าน 
ปัญหา อุปสรรค -   
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น ในการจัดกิจกรรม จะได้พัฒนานักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังให้มีจ านวนมากขึ้น 
จัดอบรมตามโครงการ การพัฒนาทักษะชีวิต                                     กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน                          
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง  
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5.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือสนองนโยบาย ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการขยายผลและต่อยอดให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน เพ่ือให้จัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ และมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการก ากับ ดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนบทบาทของสถาบัน
ครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย  
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และนโยบาย 
จุดเน้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย  ปีงบประมาณ 2565 ขึน้ 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 25,000 บาท  เบิกจ่าย 25,000 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง น้ า และอากาศ ทดแทนครูเกษียณอายุ ลาออก  
เปลี่ยนสายงานและครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับ
ปฐมวัย 

  1.1 จ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการอบรม 80 โรงเรียน 
  1.2 จ านวนครูที่เข้ารับการอบรม 80 คน 

1.3 งบประมาณท่ีใช้จ านวน 20,000 บาท 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ วันที่ 17-18 กันยายน 2565 

2.ผลการด าเนินการ 
มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพ่ือรับรางวัลโล่/เกียรติบัตร ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
จ านวน 15 โรง ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง น้ า และอากาศ 
และ การสอนกิจกรรม Coding ระดับปฐมวัย เพื่อน าสู่การจัดกิจกรรมในห้องเรียน    ร้อยละ 100 
3.การประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.1 งบประมาฯที่ใช้ จ านวน 5,000 บาท 
3.2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ วันที่ 28 เมษายน 2565 
3.4. วิธีการด าเนินการนิเทศติดตามผลการอบรม โดยการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใน 

การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานและ คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานตามโครงการฯ 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2                                                                                  45 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง น้ า และอากาศ         

และการสอนกิจกรรม Coding ระดับปฐมวัย เพื่อน าสู่การจัดกิจกรรมในห้องเรียน ร้อยละ 100 
ปัญหา อุปสรรค   
             เนื่องจากปีการศึกษา 2563-2565 การจัดการศึกษาอยู่ในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า2019 
(Covid-19) ท าให้นักเรียนไม่มีความพร้อมเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต ๒ จะจัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยอย่างต่อเนื่องตามแผนงานของโครงการบ้านนักวิทยศาสตร์ที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด และจะจัดการอบรมพัฒนาครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 

อบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 

ณ ห้องประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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6.โครงการห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่ง
เป็นนโยบายที่ สอดรับกับค ากล่าวที่ ว่า “จะไม่ทิ้ งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่ งเน้นการพัฒนาโรงเรียน 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมี
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ  
การเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ 
ให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษา  
ของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพ
เหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ า เป็นต่อการธ ารงตน 
ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชน
มีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใน
การส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพโดยเริ่มใน
ปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับต าบลก่อน และปีงบประมาณ 
2563 พัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอ าเภอ โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้
ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมายในปีการศึกษา  2563  โดยเร่งด าเนินการ
โครงการให้เป็นรูปธรรม การพัฒนาเร่งด่วนด้าน การพัฒนาภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารโดยเฉพาะส่งเสริมให้มี
ห้องเรียนคุณภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา    
ครูบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนให้เกิดผล เพ่ือปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย ไทยแลนด์ 4.0 
ที่ยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     
ในปีการศึกษา 2563 และให้มีการพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง  ด้านการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้น า สู่การปฏิบัติ และเกิด
ประสิทธิผล ดังนั้น กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์   เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษขึ้น 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 30,000   บาท  เบิกจ่าย  30,000  บาท    
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1.ก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
 2.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
 3.ประชุม ชี้แจง จัดท ากรอบ มาตรฐาน จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2564 
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 4.ประกาศมาตรฐาน จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 
 5.นิเทศ ติดตาม และประเมินห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ระยะ 
            6.กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหาร ครู ในประเมินห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ  

 7.กิจกรรม คัดเลือก  นวัตกรรม หรือ Best Practice โดยใชส้ื่อ เทคโนโลยี online ในสถานการณ ์   
              ที่เปลี่ยนไป ใช้ในห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ และการมอบรางวัล  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.สรุปรายงานผลวิจัยห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1.โรงเรียน มีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าเหมาะสม   
                ตามบริบทและมีประสิทธิภาพ 

2.ผู้บริหาร ครูมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเข้าทดสอบตามกรอบ 
               มาตรฐาน CEFR  

3.เขตพ้ืนที่การศึกษา มีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ ใช้นวัตกรรม การเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ  ที่สามารถด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

ปัญหา อุปสรรค  - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - 

 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 
ณ ห้องประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 
 

      
 

                                



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2                                                                                  48 

7.โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิด        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,ภาษาอังกฤษ 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

1. งบประมาณ สพป. จ านวน 8,250 บาท  เบิกจ่าย 8,250 บาท  
  2.หน่วยงานอื่น (ระบุ) สทศ. จ านวน 307,180 บาท เบิกจ่าย 307,180บาท    
ผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการระดับศูนย์สอบ 
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการระดับสนามสอบ 
กิจกรรมที่ 3 การรายงานและสรุปผลการทดสอบ O–NET 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-MES) และเป็น
รูปเล่ม  
ปัญหา อุปสรรค   

1.นักเรียนและครูยังไม่เห็นความส าคัญของการสอบ 
  2.งบประมาณน้อย 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
  1.ควรให้นักเรียนได้รับการทดสอบทุกคน 
  2.เพิ่มงบประมาณในการด าเนินการสอบ 
 

ประชุมคณะกรรมการ O-NET 
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8.โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ของครูผู้สอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ตามแนวทางการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) และเตรียมพร้อมรับ
การประเมิน PISA 2022 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การประเมินสมรรถนะผู้ เรียนตามมาตรฐานสากล หรือ PISA (Programme for International 

Student Assessment) เป็นการทดสอบสมรรถนะผู้เรียน อายุ 15 ปี ซึ่งด าเนินการจัดขึ้นทุก 3 ปี ทั่วโลก   
จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2000 ปัจจุบันมีประเทศหรือกลุ่มเศรษฐกิจเข้าร่วมการประเมินจ านวนกว่า 79 
ประเทศ ประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบ PISA อย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเริ่ม โดยในปี 2018 มีโรงเรียนจาก
ประเทศไทยเข้าร่วมการทดสอบ 290 โรงเรียน นักเรียน 8,633 คน การประเมิน PISA กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่
ได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก และกลายเป็นตัวชี้วัดส าคัญด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) ส าหรับ
การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของปลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ด้วยข้อจ ากัดทางกระบวนการสถิติ จึงท าให้
ข้อมูล PISA ยังไม่สามารถสะท้อนผลส าหรับนักเรียนในรายบุคคลหรือในระดับสถานศึกษาได้อย่างแม่นย า 

เพ่ือให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล PISA เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน    
ของตัวเองได้ ในปี ค.ศ. 2013 OECD จึงได้พัฒนา PISA-based Test for Schools ขึ้น ภายใต้โครงการ PISA 
for Schools ซึ่งจะสามารถรายงานผลอย่างละเอียดในระดับสถานศึกษา โดยผลการประเมินจากโครงการฯ 
จะสามารถเทียบเคียงผลการทดสอบ PISA ได้ โรงเรียนจึงสามารถประเมินพัฒนาการของตนเองเทียบกับ
โรงเรียนอ่ืน ๆ จากทั่วโลก รายงานระดับสถานศึกษา (School Report) จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ของนักเรียนในการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาใหม่ ๆ ไม่เน้นการวัดความสามารถในการ
ท่องจ า นอกจากนี้ แบบสอบถามแนบท้ายการประเมินยังช่วยให้เห็นถึงข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐฐานะ    
ของผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ในปี ค.ศ. 2021 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
จึงร่วมกับ OECD และสถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ด าเนินโครงการ PISA for Schools โดยในปีแรกของการด าเนินโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการยืนยัน
คุณภาพเครื่องมือการประเมิน (validation study) ในประเทศไทย มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 66 
โรงเรียน 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน 12,900 บาท                
เบิกจ่าย 12,900 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

กิจกรรมที่  1 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจคณะวิทยากร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการอบรมฯ 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

ตามแนวทางการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) และเตรียมพร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2022 
          กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-MES) และเป็นรูปเล่ม  
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ปัญหา อุปสรรค   
    1.นักเรียนและครูยังไม่เห็นความส าคัญของการสอบ 
    2.งบประมาณน้อย 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
    1.เพ่ิมงบประมาณในการด าเนินการสอบ 
    2.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการทดสอบ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) และเตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 

 

   
 
9.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551 
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2560) เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active 
Learning โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach less , Learn more) การปฏิรูป      
การเรียนรู้ระดับห้องเรียน จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะ                    
แห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษา                  
แบบดั้งเดิม ในช่วงศตวรรษท่ี 20 ที่เน้นย้ าแต่การเรียนและท่องจ าเนื้อหาในสาระวิชาหลัก ดังนั้นเพื่อปรับ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ที่ให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” เพ่ือให้
นักเรียนมีทักษะ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้บรรลุตาม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 
2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องตามเป้าหมายของนโยบายดังกล่าว 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 24,000 บาท  เบิกจ่าย 24,000 บาท  
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ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   
 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินการจัดการอบรมพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training 
ในรูปแบบ On-Site โดยได้ด าเนินการจัดการอบรมจ านวน 1 วัน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ผู้ที่เข้าร่วมการ
อบรม คือ ครูที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา Active Learning จ านวน 110 คน จ านวน 1 รุ่น ณ หอประชุมโรงเรียน
ยางตลาดวิทยาคาร อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวิทยากร ที่เป็นบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งประกอบไปด้วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 5 คน  
  2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับจัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training โดยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา    
ในสถานการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้จริงที่ชั้นเรียน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 110 คน     
ครบ 100% 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.ร้อยละของครูและบุคลากรทางศึกษาที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอด
ต่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้  

2.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถด าเนินการน ารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้              
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้จริงที่ห้องเรียนได้ด้วยน่าสนใจ มีกระบวนการที่หลากหลาย ผู้เรียนมีความสนใจและ
สนุกสนาน  
 3.รอ้ยละของผู้เรียนมีสมรรถนะทางการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางการเรียน          
และเจตคติที่ดีต่อกจิกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ปัญหา อุปสรรค  - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
           1.ควรจัดสรรงบประมาณจัดอบรมเพ่ิมเติมส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
ไปแล้ว เพื่อเป็นการทบทวน และเพ่ิมเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning รวมถึงเทคนิค
วิธีการวัดและประเมินผล 
 2.ควรด าเนินการนิเทศ ติดตาม ให้มีความต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพ่ือความคงทน ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 

อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning                                 
แบบ Fundamental AL Training 
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10.โครงการการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา  
ขัน้พื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา  2565  
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ าพระทัยอัน
เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปรารภ แด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ( มล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดงานแสดง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2506 ใจความของพระราชปรารภมีว่า 

มีนักเรียนจ านวนมากซ่ึงมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมี
โรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาด าเนินการด้วยความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันล้นพ้น และถือเป็นภารกิจส าคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน จวบจนบัดนี้เป็นเวลากว่า 40 ปี 
รางวัลพระราชทานเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติ เป็นที่ตระหนักชัด
ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาของ
ชาติ พระราชทานขวัญก าลังใจแก่นักเรียน ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น 
งบประมาณที่ด าเนินการ / เบิกจ่าย 
 งบประมาณ สพฐ.จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน ๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย    
๘,๐๐๐ บาท 
ผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอน / กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการ 
3.คณะกรรมการออกประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
4.สรุปผลการประเมิน / ประกาศผลการประเมินฯ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

 1. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์   เขต 2 ได้ร้อยละร้อยของการประเมิน 
 2. ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี และจัดการศึกษาดี
ให้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 256๕ 
 3. สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียน ที่เรียนดีมีความประพฤติดีเด่น และสถานศึกษาที่จัดระบบ
การศึกษาได้ดีเด่น 
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ปัญหา  อุปสรรค – 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -         

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา  256๕ 

 

    
 

     
 
11.โครงการแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 การน าประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติ“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นั้น การศึกษาถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการพัฒนา         
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลก เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตทุกมิติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ การด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบจึงเป็นการด าเนินงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 5,640  บาท  เบิกจ่าย  5,640 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.จัดท าแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

2.ด าเนินการออกตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้กับหน่วยรับตรวจ และ สพฐ. เพื่อทราบ  
3.งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ.  
4.สรุปเป็นรูปเล่มเอกสารรายงาน สพฐ. และรายงานผ่าน ระบบ (ARS) ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
ตรวจสอบภายใน ต่อ สพฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-ARS) และ
เป็นรูปเล่ม  
ปัญหา อุปสรรค  - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - 

แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2งานออกตรวจสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                         
งานให้ค าปรึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

                            
 
12.โครงการการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565                                   
 (อนุบาล  1  สามขวบ) 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

16 พ.ค. 65 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษก
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ว่า ตามมาตรา 54 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีการวางกรอบการด าเนินงานเรื่องของเด็กปฐมวัย โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ค.65   
ที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุ
เด็ก เพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ. รวมถึงแนวปฏิบัติในการ
รับเด็กเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยสาระส าคัญของประกาศฯ ฉบับนี้ คือ ให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า    
3 ปีบริบูรณ์ เข้าศึกษาในชั้นอนุบาล 1 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด สพฐ. ส่วนการนับอายุเด็กเพ่ือเข้าเรียน 
ให้นับตั้งแต่วันที่เกิดไปจนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พ.ค. 2560 ตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยปีการศึกษา 
การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2559 ดร.กมล กล่าวว่า ส าหรับแนวปฏิบัติการรับเด็กอนุบาลเข้ารับ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 1. สถานศึกษาท่ีเคยรับเด็กอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่
แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 ให้สามารถเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ต่อไปได้ไม่เกินจ านวนห้องท่ีรับอยู่เดิม     
2. สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์มาก่อน หากในเขตพ้ืนที่บริการไม่มีสถานศึกษา หรือศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืนเปิดรับเด็ก ให้สามารถรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษาและ 3. พ้ืนที่ใดในเขตบริการที่มีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็ก 
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ก่อนวัยเรียนสังกัดอ่ืนจัดการศึกษาอนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์อยู่แล้ว แต่มีจ านวนเด็กเกินขีดความสามารถในการ
รับของสถานศึกษานั้นๆ ให้สถานศึกษาเปิดรับเด็กได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา                             
ส่วนเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์ และ 5 ปีบริบูรณ์ เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ให้อ านาจคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ      
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบด าเนินการอย่างเหมาะสม 
งบประมาณที่ด าเนินการ / เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพฐ.จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน 11,000 บาท เบิกจ่าย     
11,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอน / กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
  2.เสนอค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
  3.ประสานงานโรงเรียนในสังกัด 
  4.ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียน 
  5.สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการรับนักเรียน 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

 เด็กนักเรียนที่มีความประสงค์รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจของ
เด็กและผู้ปกครอง โดยสถานศึกษาด าเนินการรับนักเรียน  เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
ปัญหา  อุปสรรค - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -       

การนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานการรับนักเรียน 
        ประจ าปีการศึกษา  2565  (อนุบาล  1  สามขวบ) 
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13.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
กลยุทธ์ที ่ 3  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)เป็นการจัด 
การศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก   
และการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  ครูสามารถจัดการเรียนรูในทุกกลุ่มสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู       
และทุ กภ าคส่ วน เข้ ามามี ส่ วน ร่ วม ในการจั ดการศึ กษ า  การน า เทคโน โลยี การศึ กษ าทางไกล              
(Distance Learning)  มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ไดแกการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) มาด าเนินงานเพ่ือแกปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมี
การจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน  ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสร้างความรูจากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา  ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนไทยทุกคน  อันเป็นการด าเนินการตามรอยเบื้องพระยุคล
บาทและสนอง  พระราชด าริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า 
 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV  และ
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV)  และอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน 71,500  บาท              
เบิกจ่าย 71,500 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียน   
ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 23  โรงเรียน   
          2.คัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)            
ของโรงเรียนในโครงการ  มีผลการคัดเลือก ดังนี้ 
        1) โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา รางวัลชนะเลิศ 
        2) โรงเรียนหนองแสงวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
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 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
    1)  โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่ีได้รับจัดสรรอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2)  ครจูัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถน าจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปัญหา อุปสรรค  - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ – 

จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ของโรงเรียน  
ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 23  โรงเรียน  
 

    
 

คัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)                         
ของโรงเรียนในโครงการ 
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14.โครงการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการตามข้อตกลง     
ที่ 64-0190 โครงการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 จากส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา         
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขใน
สถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในปีการศึกษา 2564 – 2565 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   
เขต 2 ได้ด าเนินการคัดกรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตามแบบการบันทึกข้อมูลรายงานการ
จัดสรร น้ าหนักส่วนสูง ในเทอมที่ผ่านมาท าให้การรายงานข้อมูลยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจากผู้รับผิดชอบ
ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของโรงเรียนยังไม่เข้าใจการด าเนินงานในระบบการรายงานข้อมูลในแต่ละ
หัวข้ออย่างแท้จริง 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน 19,200 บาท              
เบิกจ่าย 19,200 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   
 1.ต้ังคณะกรรมการติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการใช้จ่ายเงินนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ตามโครงการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2565 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ออกโรงเรียนช่วยโรงเรียนในการท าความเข้าใจในการรายงาน 
คัดกรองและตรวจสอบข้อมูล 

3.รายงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ รายงานผล

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นรูปเล่มสรุปรายงาน 
ปัญหา อุปสรรค -  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - 
                              โรงเรียนมอบทุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2565 
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15.โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ  2565  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
              กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของคนไทยที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีสากลรวมทั้งยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นประกอบกับการจัด
การศึกษาใต้ศตวรรษที่ 21 การบริการและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรหลักในการจัดการศึกษา ได้แก่ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน รวมไปถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ต้องอาศัย
การใช้เทคนิควิธีการและการใช้นวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องยอมรับว่าองค์ประกอบและปัจจัยในการขับ
เคลื่อนที่ส าคัญส่งผลต่อเรื่องดังกล่าว ก็คือความรู้ความเข้าใจและเจตคติในการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ส าคัญสู่การ
เปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาต่อไป 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงได้จัดท าโครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 463,200  บาท  เบิกจ่าย 463,200 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
     ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ  
           กิจกรรม ที่ 1 พัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                          
ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2     
             กิจกรรม ที่ 2 พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           กิจกรรม ที่ 3 ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
           กิจกรรม ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
           กิจกรรม ที่ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว. PA 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2     
     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละ 100 การพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทุกประเภท ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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ปัญหา อุปสรรค   
           -ในการจัดกิจกรรมโครงการการครั้งนี้ใช้จ่ายจริงและการจัดสรรงบ ประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
เกิดข้ึนจริง 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
            -ในการจัดสรรงบประมาณในครั้งต่อไปให้เพียงพอกับยุคปัจจุบันและ  ค่าครองชีพในการจัด  
กิจกรรมต่างๆ 
 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา           
กาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม ที่ 1 พัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2 

 

   
 

กิจกรรม ที่ 2  รูปภาพประกอบ พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม ที่ 3 รูปภาพประกอบ ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 

          
 
 กิจกรรม ที่ 4 รูปภาพประกอบ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
 

                   
 

ฟ กิจกรรม ที่ 5 รูปภาพประกอบ  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ  
แบบใหม่ ว. PA 
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16.โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลจาก
ความก้าวหน้าท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ในทุกมุมโลก กระแสแห่งการเรียนรู้ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม รูปแบบของการด ารงชีวิต สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การจัดการศึกษา 
ของคนในประเทศต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญา 
ความรู้ของคนในชนชาติตนเอง ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ซึ่งก าหนดแนว
ทางการพัฒนาประเทศโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในประเทศ และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ   
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้มีความมุ่งหมายและหลักการว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และความรู้  รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เรียนรู้ ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และในมาตราที่เป็นหัวใจส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติไว้ในหมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ ผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ ดังนั้น การศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งต้องให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมตามหลักสูตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ในขั้นสูง การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต
ตลอดจนมีทักษะความรู้และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (Learning innovation skill)  เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้และเตรียมผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน  13,200 บาท  เบิกจ่าย  13,200 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1. กิจกรรมส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  (เปิดบ้านนวัตกรรม)      
ในวันที่ 23  มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
จ านวน  59 คน วิทยากรจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ และโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 
          2.นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการ 
 
  
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2                                                                                  63 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นต้นแบบได้ 
ปัญหา อุปสรรค -  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - 

กิจกรรมส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  (เปิดบ้านนวัตกรรม)   
ในวันที่ 23  มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

 

    
 

   
 
17.โครงการส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์โรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 
ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเก่ียวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
ซ่ึงเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท  โดยค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  
ในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า
ต่างๆ  เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได ้
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการน้อมน าศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชด าริและการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับให้ครบ 100%  เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กร ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา 
โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทฤษฎี หลักคิด หลักปฏิบัติ มา
บูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความ
ตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อ่ืน อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของศาสตร์
พระราชา  โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่  9  จึงมีแนวทางในการน้อมน าเอาศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการบูรณาการสู่กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และนักเรียนเกิดความตระหนัก  เข้าใจ          
และ น้อมน าแนวพระราชด ารัสไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 16,800  บาท  เบิกจ่าย  16,800 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.อบรมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  
    1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม คือ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ   
1 คน รวม 165 คน 

    2) วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          2.อบรมสถานศึกษาพอเพียงมีความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในวันที่  27  กรกฎาคม 2565  เวลา 18.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
โปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

    1) กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนที่ขอรับการประเมินศูนย์พอเพียง  จ านวน 5 โรงเรียน  60 คน    
    2) วิทยากร คือ นายประจักษ์  พุฒพิมพ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ ดร. ธีรนนท์  ศรีชัย  ผู้เชี่ยวชาญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 3.นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาพอเพียงและการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
  1.สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสามารถจัดกิจกรรม โครงการและฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์โรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2.สถานศึกษาพอเพียงที่ส่งขอรับการประเมินเพ่ือรับรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ได้รับการรับรองทุกโรงเรียน 
ปัญหา อุปสรรค -  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ – 
อบรมครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
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อบรมสถานศึกษาพอเพียงมีความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาในวันที่  27  กรกฎาคม 2565  เวลา 18.00 – 16.30 น.                                             

ณ ห้องประชุมโปงลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

                        
 
18.โครงการ การพัฒนาการสอนของครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์โครงงานและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูในปัจจุบันยังต้องการการเพิ่มทักษะความรู้ที่จ าเป็นในการจัด
กิจกรรมรวมทั้งการใช้สื่ออุปกรณ์เข้ามาร่วมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและตระหนักรู้
ได้อย่างฝังลึกซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนอย่างแท้จริง กระบวนการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียนจึงจ าเป็นต้องใช้ปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดขึ้นทุกพ้ืนที่และโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในตัวนักเรียน 
            การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ โครงงานและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นเครื่องมือและวิธีการพัฒนาครูผู้สอนใน
สาระต่างๆโดยเฉพาะสาระวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) 
ร่วมกับแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) ตามข้ันตอนการพัฒนา
รูปแบบ การนิเทศการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความ
ต้องการ จ าเป็นการนิเทศการสอน 2) สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการสอน 3) ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการ
สอน 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน โดยน ารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช้เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 30,000 บาท  เบิกจ่าย 30,000  บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.จัดท าค าสั่งและประชุมผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
2.อบรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา 
3.สรุปรายงานผลผ่าน ระบบ (e-MES) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
          1.ครูที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนรู้สอดคล้องทักษะการคิดวิเคราะห์ 
          2.ครูวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์     
           3.สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
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ปัญหา อุปสรรค   
          การก าหนดวันเวลาอบรมค่อนข้างมีเวลาน้อยเพิ่มงบ 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
         การพัฒนาครูในสถานการณ์ที่เป็นปกติจะสามารถสร้างโอกาสที่เหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครู  

ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการสอนครูวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัด                                   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒                                                                                              

2  ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

                      
19.โครงการการอบรมขยายผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2565 ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือสนองนโยบาย ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการขยายผลและต่อยอดให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน เพ่ือให้จัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ และมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการก ากับ ดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนบทบาทของสถาบัน
ครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย  
  ในการนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบาย 
จุดเน้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย  ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน  91,96๐ บาท            
เบิกจ่าย 91,96๐ บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

    กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่าย    
ท้องถิ่น (LN)  

     กิจกรรมที่ 2 อบรมขยายผลโรงเรียนที่เข้าร่วม 
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    กิจกรรมที่ 3 ขยายโครงการให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในปีงบประมาณ 2565 ตามท่ี         
ได้ส่งรายชื่อโรงเรียนมายัง สพฐ. 20 โรงเรียน  

     กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนในโครงการฯ จ านวน 20 โรงเรียน  
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
              1.ครูที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนรู้สอดคล้องทักษะการคิดวิเคราะห์ 

    2.ครูวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

ปัญหา อุปสรรค   
1.โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรม 

  2.งบประมาณน้อย 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมงบประมาณในการด าเนินการสอบ 
การอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ส าหรับผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LN)  

  
 

   
 
20.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานแนะแนว ของศูนย์แนะแนวประจ าเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การวางแผนการขับเคลื่อนงานศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาฯโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ก าหนดภารกิจหลักของศูนย์แนะแนวฯเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานแนะแนวที่
ครอบคลุมด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัว และสังคม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์   
ที่เป็นปัจจุบันซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการแนะแนวนักเรียนในพื้นที่อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ดังนี้  
ก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนพัฒนาการแนะแนวด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวและสังคมให้กับนักเรียนเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบริบทในพ้ืนที่  
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ด าเนินการให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกระดับการขับเคลื่อนการด าเนินงานแนะแนวในศูนย์แนะแนว
ประจ าจังหวัดและเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับการขับเคลื่อนและเป็นต้นแบบการด าเนินงานแนะแนวของ
จังหวัดและเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งขยายผลการขับเคลื่อนงานแนะแนวครอบคลุมทั่วพื้นที่โดยการจัด
กิจกรรมแนะแนวบูรณาการการเรียนการสอนการฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ที่สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบตนเองมีเป้าหมายตัดสินใจเลือกเส้นทาง
การศึกษาและการประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับความถนัดและศักยภาพรวมทั้งทิศทางแนวโน้มตลาดแรงงาน 
จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานแนะแนว อย่างเป็นระบบสามารถใช้งานได้จริงและ
เชื่อมโยงกับข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเป็นแกนน าในการพัฒนาครูแนะแนวและครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน 5,000 บาท                  
เบิกจ่าย  5,000 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   
 1.วางแผนการด าเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเลื่อนการด าเนินงานแนะแนว ของศูนย์แนะแนว
ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

2.จัดท าค าสั่ง และประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.สรุป และรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ครูแกนน าแนะแนวร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบน
การ PLC และสามารถน าไปขยายผลให้ครูแนะแนวของศูนย์เครือข่ายฯทั้ง ๙ ศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหา อุปสรรค -  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานแนะแนว ของศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 211 และ 21 ตุลาคม 2565  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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21.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
(กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน โดยก าหนดเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินใน “ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้มี "โครงการโรงเรียนสุจริต” 
(Upright School) ซึ่งเป็นนโยบายในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการในภาครัฐส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตระหนักในความส าคัญ 
ของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ให้เป็นไปตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด และสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนา
บุคลากรให้เห็นความส าคัญของความซื่อสัตย์ มีวินัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 180,000 บาท  เบิกจ่าย 180,000 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
              1.1การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
              1.2การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 
              1.3กิจกรรม 5 ส สร้างสรรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
          2.กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
              2.1การวางแผน วางระบบ การออกแบบ การประชุมเพ่ือวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
              2.2จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 85  
ปัญหา อุปสรรค - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ – 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

ระหว่างวันที่  9-11  สิงหาคม  2565 ณ  จังหวัดจันทบุรี 

    
 

22.โครงการส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน  
กลยุทธ์ที ่5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นศูนย์กลางในการติดต่อราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
แบบอย่างในการการพัฒนาส านักงานให้เข้มแข็ง น่าอยู่ น่าท างาน จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรม
ต่อยอดกิจกรรม  5  ส  เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาบริบท
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกส านักงาน เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ 
มีความพึงพอใจ มีความสุขในการท างาน  โดยการอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ ท าให้เกิดภาพรวมที่ดี ภายใต้ค าขวัญ ที่ท างาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ทั้งนี้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพ่ือให้การด าเนินงานการพัฒนาปรับปรุงบริบท  
ของส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดท าโครงการส านักงานน่าอยู่ น่าท างานขึ้น 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 120,000 บาท  เบิกจ่าย 120,000 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.ส ารวจพื้นที่จะด าเนินตามโครงการ  
2.จัดท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา 
3.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
4.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
5.ประชุมคณะท างานตามค าสั่งที่แต่งตั้งฯ 
6.ติดตามและประเมินผล 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในส านักงาน 
2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สะอาด เรียบร้อยน่าอยู่ น่าท างาน 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และบุคลากรทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติงาน           
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ปัญหา อุปสรรค  - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - 

การด าเนินงานโครงการส านักงานน่าอยู่ น่าท างานภายนอกตัวอาคารส านักงาน 

   

       
 

ภายในห้องประชุม 
 

  
 

   
 
23.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2เห็นความจ าเป็นที่จะต้อง   
น าแนวปฏิบัติจากกฎกระทรวงและแนวทางการพัฒนาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด   
มาขยายสร้างความเข้าใจตรงกัน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัด จึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการด าเนินการที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย การด าเนินงานมีมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยั่งยืน  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการพร้อม
เตรียมรับการประเมินภายนอก อนึ่ง การประกันคุณภาพภายนอก ที่ได้มีการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
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เป็นต้นไปซึ่งโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องทราบมาตรฐานการประเมินภายนอกและแนวทางการเตรียมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ สมศ.มีการก าหนด 
มาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกใหม่ และเพ่ือให้การด าเนินงานส่งเสริม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลส าเร็จ และเตรียมพร้อมในการรับการประเมินรอบสี่ 
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง มีการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องที่
จะเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และ
วิธีการของการประเมินแนวใหม่ สามารถติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยด าเนินการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 20,000 บาท  เบิกจ่าย 20,000  บาท    
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1.ประชุมปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกโรงอย่าง
เป็นระบบ  

2.จัดท ารายงาน ประเมินตนเอง SAR    และน าเข้าข้อมูลในระบบ E-Sar 
3.หน่วยงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังเคราะห์  SAR  โดย และรายงาน สพฐ. 
4.นิเทศ ก ากับติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษา ในการประเมินภายนอก  

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน  ครู ทุกโรงได้รับการพัฒนา การประเมินแนวใหม่ทุกคน 
2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
3. สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันที่เข้มแข็งเป็นปัจจุบัน มีความพร้อมในการประเมิน   
ภายนอกรอบ  

ปัญหา อุปสรรค   
           1.บุคลากรในสถานศึกษา ขาดความรู้  ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพแนวใหม่    

 2.ขาดการมีส่วนร่วมของทุกทุกฝ่ายที่ที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
            1.อบรมพัฒนา ทาง Zoo, หลายช่องทาง  Online  ,  เอกสารประชามสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ  
เป็นต้น 

2.ติดตามการด าเนินงาน โดยจัดทีมผู้นิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสรุปผลรายงานตนเอง
สะท้อนกลับในการรายงานของสถานศึกษา 
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กิจกรรมในการด าเนินงานปีการศึกษา พ.ศ.2565  

    

   

24.โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน 
กลยุทธ์ที ่5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผนมีภาระงานที่เป็นหัวใจส าคัญต่อการบริหารของหน่วยงานได้แก่งานนโยบายและแผน  
มีจุดมุ่งหมายในการจัดท าแผนของหน่วยงานเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุตามเป้าหมาย งานการตดิตามและ
รายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณต้องจัดท ารายงานผลประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ งานงบประมาณ เพ่ือจัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณให้ถูกต้องตามกรอบและระยะเวลาที่สพฐ.ก าหนด งานข้อมูลสารสนเทศ จัดท าข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทันสมัย ตามที่ต้นสังกัดก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ งานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการได้
ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ จากกลุ่มงานดังกล่าวที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาชอง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงจัดท าโครงการพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 50,000 บาท  เบิกจ่าย 50,000 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   
 1.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางและวิธีการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปี 2565 ให้กับสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการด้านงบประมาณ และพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้
อย่างมีคุณภาพ 
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  3.พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน พัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท าและรายงานข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.ประชุมสรุปและรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2 ในรอบ 12 เดือน(15 กันยายน 2565) 

 5.พัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-MES)            
และเป็นรูปเล่ม  
ปัญหา อุปสรรค   
           1.สภาวการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ท าให้การด าเนินงาน                    
ไม่เป็นไปตามแผน 
           2.การติดตามเร่งรัด การด าเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ         
มีโครงการที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินงานค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากผู้รับผิดชอบไม่ด าเนินการปฏิบัติงาน    
ตามปฏิทินงาน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณล่าช้า  
ส่งผลให้ผู้บริหาร สถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องมาเข้าร่วมประชุม การใช้งบประมาณเป็นไปแบบเร่งรีบ  
ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เท่าท่ีควรจะเป็น 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

      1 ผลจากการประเมินน าไปปรับปรุงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงระบบการนิเทศ 
เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      2.การจัดระบบการติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล โดยค านึงผู้เรียนเป็นส าคัญ  
      3.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร    
ในปีงบประมาณ 2565 

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วันที่ 22 ก.ค. 2565 
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25.โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2565 
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทุกคน 
โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาใน 4 ด้าน คือ โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก โอกาสเข้าถึง
แหล่งทุน โอกาสเพ่ิมพูนและฝึกทักษะ และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิด ทักษะด้านกระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม มีสมรรถนะ ทักษะความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและให้ความส าคัญ
กับการนิเทศก ากับติดตาม ซึ่งได้ก าหนด “นโยบายการนิเทศเต็มพิกัด” โดยการเพิ่มศักยภาพของผู้นิเทศ มีทีม
และเครือข่ายการนิเทศท่ีเข้มแข็ง มีระบบกระบวนการและมีความต่อเนื่อง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ได้ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
คุณภาพตามหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 
งบประมาณ สพป. จ านวน 170,000   บาท  เบิกจ่าย  170,000  บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 ขันตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1.เสนอโครงการฯ 
2.จัดท าค าสั่งคณะนิเทศแบบทีม 
3.ประชุมเตรียมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
4.จัดท าหนังสือสั่งการให้ผู้รับการนิเทศ/ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
5.จัดท าเครื่องมือการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน และเครื่องการเตรียมการในการเปิด

ภาคเรียนที่ 2/2564 
6.ปฏิบัติการนิเทศติดตาม นิเทศโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายรับผิดชอบตามปฏิทินของแต่ละศูนย์ฯ 
7.สรุป/จัดอันดับคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
1.โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. และสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 165 โรง 

 2.ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.นักเรียนมีความรู้ความสามรถตามมาตรฐานหลักสูตรส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ปัญหา อุปสรรค   
       สภาวการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ท าให้การด าเนินงาน                    
ไม่เป็นไปตามแผน 
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แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

          1.ผลจากการประเมินน าไปปรับปรุงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงระบบการนิเทศ 
เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
          2.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร 
ในปีงบประมาณ 2564  

ภาพกิจกรรมในการด าเนินการนิเทศ 

 

26.โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และการบริหารงบประมาณของโรงเรียน  
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ฉบับใหม่  มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
อันมีรายละเอียด วิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม  
ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ว่าสาระส าคัญใดบ้างที่
แตกต่างจากระเบียบฉบับเดิมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบใหม่  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับโรงเรียนได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆ ของโรงเรียน เช่น เงินอุดหนุน        
เงินรายได้สถานศึกษา  
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึง
ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน และบัญชี ของโรงเรียน ประกอบด้วย  
ผู้บริหารโรงเรียน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้านการเงิน บัญชี  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านการเงิน การบัญชี  ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กรมบัญชีกลาง  และส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 30,000  บาท  เบิกจ่าย 30,000 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
          ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ  
2.ฝึกปฏิบัติงานจริงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
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3.จัดท าเอกสารประกอบการส่งเรื่องขอเบิกเงินตามระเบียบ 
4.ฝึกปฏิบัติการบันทึกงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ขั้นตอนบริหารสัญญา 

          ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
           1.ร้อยละ 90 สถานศึกษาในสังกัดบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุเป็นไปตามข้ันตอนและวิธี      

 ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ทางราชการก าหนด และมีประสิทธิภาพ 
           2.ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ การบริหารงานการเงิน และ   
           การบริหารงานบัญชี มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน      
           การใช้จ่ายงบประมาณ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด                           
ปัญหา อุปสรรค   
 1.งบประมาณในการจัดอบรมมีจ านวนจ ากัด เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับอนุมัติ 
             จัดสรรงบในการบริหารจัดงานภายในส านักงานเขตลดลง 
 2.ข้อจ ากัดด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019(COVID 19) 
             ต้องจัดบุคลากรเข้ารับการอบรมจ านวนต่อรุ่นน้อยลงเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดและป้องกัน                          
             ความเสี่ยง 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
                  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มข้ึน จะได้
เพียงพอในการด าเนินงานโครงการ 
                  2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรโอนจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น ไม่ควร
โอนในปลายเดือนกันยายน ซึ่งจะเป็นเหตุให้บริหารงบประมาณได้ไม่ทัน  

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 

      

27.โครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเสริมสร้างองค์ความรู้ภารกิจด้านกฎหมายและคดีให้กับ                                 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที ่5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2553) และ พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีการกระจายอานาจ แบ่งส่วนราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการและส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นนิติบุคคล                              
การใช้อ านาจในการบริหาร จัดการสร้างประสิทธิภาพด้วยตัวของโรงเรียนมีมากข้ึน                             
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ดังนั้น การด าเนินการทางวินัย การทางนิติกรรมสัญญา หรือการใช้กฎหมายต่างๆ ของโรงเรียนจึงมีมาก     
ตามไปด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงเสริมสร้างองค์ความรู้ภารกิจด้าน
กฎหมายและคดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา และผู้ที่สนใจ ซึ่งได้จัดท าเป็นสื่อวารสาร     
ทางเว็ปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 6,300 บาท  เบิกจ่าย 6,300 บาท  
ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.จัดท าค าสั่งและประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์หัวข้อในการจัดท าสื่อวารสาร 
2.จัดท าสื่อวารสารรายเดือน  

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ การเสริมสร้างองค์ความรู้ภารกิจด้านกฎหมายและคดีให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางศึกษา และผู้ที่สนใจ ที่จัดท าเป็นสื่อวารสาร ทางเว็ปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 2  
ปัญหา อุปสรรค  -  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - 

ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์หัวข้อในการจัดท าสื่อวารสาร 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

     

28.โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ 2565) 
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา4.ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา หมายถึง องค์คณะ บุคคลที่มี
บทบาท อ านาจหน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดโดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นประธานกรรมการ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
เตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 40,000 บาท  เบิกจ่าย 40,000  บาท  
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ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.จัดท าค าสั่งและประชุมวางแผนประจ าเดือน 
2.อบรมพัฒนาคณะกรรมการและศึกษานิเทศก์ 
3.ตรวจ ติดตาม นิเทศ สถานศึกษา 
4.สรุปรายงานผล ผ่าน ระบบ (e-MES) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
 1.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนมี
ความรู้ความเข้าในบทบาทหน้าที่ มีทักษะ มีนวัตกรรม และมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.ผู้บริหารและครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และข้อเสนอแนะ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปัญหา อุปสรรค  
          การด าเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพค่อนข้างมีเวลาจ ากัด 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
          การพัฒนาครูในสถานการณ์ท่ีเป็นปกติจะสามารถสร้างโอกาสที่เหมาะสมกับการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน 

29.โครงการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  และการสอบคัดเลือกบุคคลและ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ที ่5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือมาพัฒนาการศึกษาให้ก้าวทัน
กับสภาวะปัจจุบันตามนโยบายการจัดการศึกษาของภาครัฐต่อไปและอีกประการหนึ่งการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
มาท างานธุรการแทนครูในโรงเรียน  โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดกรองบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และสามารถท างานแทนครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนได้ ซึ่งจะท าให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  ประกอบกับศึกษานิเทศก์  เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญยิ่งใน
การบริหารจัดการในเรื่องหลักสูตรหลักการจัดการศึกษา  จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา เนื้อหาสาระการจัด
การศึกษา และสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมต่างๆ  การพัฒนาในสถานศึกษา
ทุก ๆ ด้านจะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  โครงการต่าง ๆ  หรือ
เรื่องท่ีมีความส าคัญยิ่ง  อาจเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้  
หรือไม่ส าเร็จตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หากไม่มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  จึงมีการคัดเลือกหรือเลือกสรร ครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างประจ า เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานราชการ 
ซึ่งจะท าให้การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  และเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 
งบประมาณ สพป. จ านวน 136,110 บาท  เบิกจ่าย 136,110 บาท  

ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
  และต าแหน่งพ่ีเลี้ยง  
 2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อมอบหมายงานในหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
 3.ด าเนินการจัดสอบพนักงานราชการเพ่ือแต่งตั้งบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการฯได้ครบ  
จ านวน ตามต าแหน่งว่าง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ได้ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการครบทุกต าแหน่งว่าง           
ร้อยละ 100 

ปัญหา อุปสรรค -   
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ – 

การจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 วันที่ 24 กันยายน 2565 

   

30.โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 อนุวัติตามมาตรา 72 และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2520  รวมทั้ง มติ ก.ค.ศ.ให้น าผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบมาก าหนดในองค์ประกอบการพิจารณากลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนเสนอ ก.ศ.จ. ให้ความเป็นชอบเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลที่เก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

งบประมาณ สพป. จ านวน 40,000 บาท  เบิกจ่าย 40,000 บาท  
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2                                                                                  81 

ผลการด าเนินงาน 
 ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ   

 1.จัดท าค าสั่งคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด    
           2.ประชุมคณะกรรมการเตรียมออกประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ประจ าปี 2565 จ านวน 2 ครั้ง  (ครั้งที่ 1 และ 2) 45 คน 
.          3.คณะกรรมการออกประเมินผู้บริหารสถานศึกษา     
      ครั้งที่ 1  เดือนมีนาคม จ านวน 9 ศูนย์เครือข่ายฯ 
      ครั้งที่ 2  เดือนกันยายน จ านวน 9 ศูนย์เครือข่ายฯ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
   1.การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 น าผลการประเมินมาประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,579 ราย และการขอมี     
วิทยฐานะ และสามารถน าไปใช้ประกอบการให้รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม และ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
   2.สามารถน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การท าวิทยฐานะ และสามารถ
น าไปใช้ประกอบการให้รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม และด าเนินการตาม หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
ปัญหา อุปสรรค  -  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ – 

โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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 ส่วนที่ 4  
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ไดด้ าเนินการประเมินสภาพของ
หน่วยงานจากผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 พบว่ามีข้อจ ากัดท่ีอาจส่งผลต่อ
เป้าหมายของการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างและบุคลากรภายในหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 ยังขาดการก ากับติดตามและประเมินผลที่เข้มแข็งและชัดเจน อย่างจริงจังและต่อเนื่องบุคลากรบางส่วน
ยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและทัศคติที่ดีในการให้บริการ ส่งผลให้การด าเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
 2. ด้านกลยุทธ์ การจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยโครงการที่
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของผู้รับผิดชอบมากกว่าการ
จัดท าโครงการที่เกิดจากสภาพปัญหาในการบริหารจัดการศึกษา และยังขาดการติดตามประเมินผลโครงการ  
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และไม่มีการรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
 3. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาบางแห่งไม่น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และขาดการการประสานงาน
ระหว่างกลุ่มภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงเป็นการเพ่ิมภาระงานให้สถานศึกษา 
 4. ด้านงบประมาณ สถานศึกษาบางแห่งยังขาดทักษะและความเข้าใจในระบบการบริหารการเงิน 
บัญชี พัสดุ 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนา 
 1. การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก โดยการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน ที่สอดคล้องกับรูปแบบของการสอบระดับชาติ ให้นักเรียนได้
ท าการสอบหลายๆครั้ง ก่อนที่จะท าการสอบระดับชาติจริง และครูผู้สอนน าข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการสอบ
ท าการแก้ไขเติมเต็มให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ พร้อมในการสอบระดับชาติ และใช้สื่อการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับ 
ศึกษานิเทศก์ ท าการนิเทศ ติดตามอย่างสม่ าเสมอ ครอบคลุมและต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาท าการนิเทศ
ภายใน เน้นการเยี่ยมห้องเรียน สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ นักเรียนที่มีความสามารถ 
พิเศษได้รับการเติมเต็ม ส่งเสริมความรู้ความสามารถตามความต้องการเต็มตามศักยภาพของรายบุคคล 
สถานศึกษามีสารสนเทศทางการศึกษา เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัดของจุดเน้นแต่ละด้านก าหนด 
 2. เขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ความตระหนัก เห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองตาม ID Plan สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ นิเทศ 
ก ากับติดตามสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีระดับคุณภาพสีแดง กระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ใส่ใจพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีระดับคุณภาพสีแดง กระตุ้นให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ใส่ใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมี
สมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น  
 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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 3. เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งสถานศึกษาขนาดเล็กในการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ก าหนด โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม เพ่ือให้เกิดความพร้อมรองรับการ    
ประเมินภายนอกรอบสี่ต่อไป      
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 คณะท างาน  
   
 ที่ปรึกษา  
1. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสสินธุ์ เขต 2 
2. นายเคน อาจดวงดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสสินธุ์ เขต 2 

3. นายพยุงค์  ทองค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสสินธุ์ เขต 2 

4. นายสุริยา ทองบุญมา 
 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสสินธุ์ เขต 2 

   
 คณะท างาน  
1 นางสว่างจิตร  คงแสนค า ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                    ประธานคณะท างาน 
2 นางสมถวิล  ภูกองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                    คณะท างาน 
3 น.ส.ศศิวิมล โคตรโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                    คณะท างาน 
4 น.ส.ประลิวัน  ติกาพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                   คณะท างาน 
5 น.ส.รัตชะนก สุราฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                   คณะท างานและเลขนุการ 
   
   

 
 
 
   
 
 

 
 
 
 


