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 ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

1.1 ความเป็นมา 
 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ม.4 ให้ยกเลิกความตามวรรคหนึ่งของ ม.16 แห่งพระราชพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์   และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ม. 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผน ปฏิบัติราชการเป็น
แผนห้าปี และมาตรา 9 ในระยะเริ่มแรกการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ   ส่วนราชการเป็นแผนห้าปีให้จัดท าเป็น
แผนสามปี และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2560 จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ คือ แผนระดับที่ 1 : 
เป้าหมาย การพัฒนาประเทศ แผนระดับที่ 2 : แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ แผนระดับที่ 3 : แผนเชิง
ปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจของส่วนราชการ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ปี พ.ศ.2560 และ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ส่วนราชการรายงานผล         
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศปี พ.ศ. 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย มีหน้าที่ด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและรายงานผลการด าเนินงาน ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ในพระราชกิจจา
นุเบกษา ข้อ 5 (1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ประธาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ ผู้บริหารการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลการติดตามและ
ประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สภาพปัญหาและผล            
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับ 1 ระดับ 
2 และแผนระดับ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
    

1.2 สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 
      1)สภาพทั่วไป    

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.  2542  มาตรา  37  โดยอาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  มาตรา  33  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา  จ านวนประชากร  วัฒนธรรม  และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วยและมาตรา  34  ให้จัดระเบียบบริหาร
ราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยให้มีการจัดตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นในทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  
183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  โดยยุบรวมส านักงาน   การประถมศึกษากิ่งอ าเภอ 
ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน มีหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชากรในวัยเรียน ในเขตอ าเภอพล อ าเภอหนองสองห้อง อ าเภอแวงน้อย 
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อ าเภอแวงใหญ่ และอ าเภอโนนศิลา  ตั้งอยู่ที่ถนนเมืองพล – ชัยภูมิ (บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนพล) ต าบลลอมคอม 
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น โดยมีระยะทางห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 75 กิโลเมตร มีจ านวนโรงเรียนใน
สังกัด 177 โรงเรียน (25 มิ.ย.64) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 130 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.44  ของโรงเรียน
ทั้งหมด มนีักเรียน 17,177 คน  ครู 1,847 คน ศึกษานิเทศก์ 18 คน และบุคลากรอ่ืน  42 คน 
 

     2) เขตการปกครองและอาณาเขตติดต่อ 
     การปกครองในเขตความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 3 ประกอบด้วย อ าเภอ ต าบล  หมู่บ้าน ครัวเรือน  และจ านวนประชากรในเขตบริการ  ดังนี้  
 

  ตารางที่ 1 ข้อมูลเขตการปกครอง อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านในเขตบริการ  

 
อ าเภอ 

เขตการปกครอง  (แห่ง) จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวน 
ประชากร 

(คน) 

จ านวนพื้นที่ 
(ตร.กม.) ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

1. พล 12 132 1 11 16,589 60,555 420.50 
2. หนองสองห้อง 12 135 1 11 16,894 49,967 514.50 
3. แวงน้อย 6 74 2 4 8,518 26,678 283.60 
4  แวงใหญ่  5 52 1 4 6,299 21,612 187.07 
5. โนนศิลา 5 45 1 4 5,548 16,972 182.00 

รวม 40 438 6 34 53,848 175,784 1,616.67 
                 
 

1.3 อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต อ าเภอบ้านไผ่      อ าเภอชนบท       จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้  ติดต่อกับเขต อ าเภอสีดา         อ าเภอบัวลาย       จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต อ าเภอพุทไธสง    จังหวัดบุรีรัมย์       อ าเภอเปือยน้อย  

          จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  
 

     การคมนาคม 
การคมนาคมเชื่อมระหว่างอ าเภอภายในเขตพ้ืนที่การศึกษามีทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 12    ผ่าน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเชื่อมต่อ    กับจังหวัด
ชัยภูมิ และมีทางหลวงจังหวัดเชื่อมกับทุกอ าเภอ โดยมีระยะทางระหว่างอ าเภอ  ถึงที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ดังนี้ 

 

อ าเภอพล ถึงท่ีตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยะทาง  1 กิโลเมตร 
 อ าเภอหนองสองห้อง ถึงที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยะทาง 22 กิโลเมตร 
 อ าเภอแวงน้อย ถึงท่ีตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยะทาง 20 กิโลเมตร  

อ าเภอแวงใหญ่ ถึงท่ีตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่ระยะทาง  20 กิโลเมตร 
          อ าเภอโนนศิลา ถึงท่ีตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยะทาง 20 กิโลเมตร 
 

   ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา 
ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะในเขตอ าเภอแวงน้อยติดแม่น้ าชี เหมาะแก่การเพาะปลูก ท านาและท าไร่ 
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   สภาพทางสังคม และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

สภาพทางสังคมวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนมีความหลากหลาย เนื่องจาก 
เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่  ท าให้มีประชากรจ านวนมาก และประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ แต่ก็อยู่รวมกันอย่าง   สงบสุข
ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีอุปนิสัยเอื้ออาทร มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรักถิ่นบ้านเกิด             วิถี  ความเป็นอยู่
แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในเขตพ้ืนที่จะมีลักษณะรวมกันเป็นกลุ่มญาติพ่ีน้อง มีความรัก
เคารพในระดับอาวุโส มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงามสืบทอดกันยาวนานจนถึงปัจจุบัน 
 
1.4 แผนที่แสดงท่ีตั้งและเขตบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
1.5  สภาพการจัดการการศึกษา 
 1) ภารกิจ  (Assign  mission) 
   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  พ.ศ. 2560 ข้อ 5  ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่กการศึกษาตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ตามข้อ 6   
ดังต่อไปนี้ 
  1)  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
ความต้องการของท้องถิ่น 
    2)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ  ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
       3)  ประสานส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          4)  ก ากับดูแลติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          5)  ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          6)  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
การพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          7)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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          8)  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          9)  ด าเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        10)  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
  11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        12)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้มอบหมาย 
    2) โครงสร้างองค์การ (Organizational  Structure) 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  พ.ศ. 2560 ข้อ 6 และฉบับที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติม ปี 2561  ประกอบด้วย 9 กลุ่ม  1 หน่วย ดังนี้     

1)  กลุ่มอ านวยการ         
      2)  กลุ่มนโยบายและแผน 
  3)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4)  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
  5)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                
      9)  หน่วยตรวจสอบภายใน 
  10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

คติพจน์ (Motto) สพป.ขก 3  = งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจความสุข 
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         โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา     (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่ม
อ านวย 
การ 

กลุ่ม 
บริ 
หาร 
งาน

บุคคล 

กลุ่ม 
นโย 
บาย
และ
แผน 

กลุ่ม 

ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม
และ

ประเมิน 
ผลการจัด
การศึกษา 

กลุ่ม 
บริหาร
การเงิน
และ

สินทรัพย์ 
 

 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน อ.กต.ปน. 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกล

เทคโนโลยี
สารสนเท
ศและการ
สื่อสาร 

 

 

กลุม่
พัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

 

กลุ่มกฏหมายและคด ี



6 
 

รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2565 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที่ 2 
เอกสารแนวคิดทฤษฎีและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
 

ส ำนักงำนงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  ได้วิเครำะห์ควำม 
สอดคล้องของแผนในระดับต่ำง ๆ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 ในกำรแบ่งแผนออกเป็น 
3 ระดับ ได้แก่  

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศำสตร์ซำติ  เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ใ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลัก
ตันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว  

แผนระดับท่ี 2 หมำยถึง แผนซึ่งเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำงๆ เพื่อบรรลุ 
ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และถ่ำยทอดไปสู่แนวทำงในกำรปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไป
ด้วยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศและ
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 

แผนระดับท่ี 3 คือ แผนที่จัดท ำข้ึนโดยหน่วยงำนของรัฐ เพื่อถ่ำยทอดเป้ำหมำยและ 
ประเด็นกำรพัฒนำของแผนระดับบที่ 1 และ 2 ไปสู่กำรปฏิบัติ หรือจัดท ำข้ึนตำมพันธกรณีหรืออนุสัญญำ
ระหว่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนปฏิบัติกำรด้ำน แผนปฏิบัติรำชกำร แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

ซึ่งวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ดังนี้ 
2.1.1 แผนระดับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

2.1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
- เป้าหมาย 

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4. กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 

- การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มีวิสัยทัศน์ คือ ครูมุ่งม่ัน  

ปั้นคุณภำพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ นอกจำกนี้ยัง
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพผู้เรียนที่หลำกหลำย ทั้งในระดับต่ำง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ ผู้เรียนพิกำร ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ มีกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน ภำษำต่ำงประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพครู  กำรยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในทุกพ้ืนที่
ทั่วประเทศ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ ทั้งควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ทักษะอำชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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2.1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
- เป้าหมาย 

สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
- การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีกำรสร้ำงควำมเสมอ 

ภำคทำงกำรศึกษำด้วยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระตับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำนในรำยกำรฟื้นฐำน 5 รำยกำร ได้แก่ 1) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 2) ค่ำหนังสือเรียน 3) ค่ำอุปกรณ์
กำรเรียน4) ค่ำเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ซึ่งกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
ดังกล่ำวเป็นกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ ส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทั่วประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  ให้ได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพและกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ              
โดยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

2.1.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (รอง) 
- เป้าหมาย 

บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
- การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มีแผนกำรพัฒนำ 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อำชีพให้เกิด
ควำมสมำนฉันท์ และรู้รักสำมัคคี มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน และแผนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชน  

2.1.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
-เป้าหมาย 

1. ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำร 
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและ 
เชื่อมโยง กำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพื้นที่ 

3. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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- การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มีแผนในกำรบริหำร 

จัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล ทันสมัย มีกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนมีกำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียนกำรสอนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับ
นักเรียนพัฒนำผู้น ำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำล 
ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 

2.1.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 
2.1.21 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

- ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
1. เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก 

ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถแก้ปัญหำปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึนมีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถ 
ของพหุปัญญำดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มีแผน 
กำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่ำงทั่วถึงพร้อมทั้งมีทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
กำรขับเคลื่อน กำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน ที่พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่
ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ  
กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครูเพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพครูให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21   

2. แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉม 

บทบำท "ครู" ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท 
4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ 
กำรเรียนรู้และมีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีแผน 
กำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน  

         3. แผนย่อยกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
           แนวทางการพัฒนา  1)  พัฒนำและส่ งเสริมพหุปัญญำ 2)  สร้ ำง เส้นทำงอำชีพ 

สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ   
           เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพ

ตำมพหุปัญญำ เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำและกำรส่งต่อกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
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           การบรรลุเป้าหมาย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3           
มีแผนกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรมีแผนกำรพัฒนำ/แนวทำง/รูปแบบ/เครื่องมือ 

2.1.2.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
1. เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย 

สติปัญญำ และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพัฒนำผู้เรียน 
ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษำ ถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย 

2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา ส่งสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระดับก่อนประถมศึกษำที่มี 

คุณภำพเป้ำหมำยของแผนย่อย เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพมีกำรพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำร 
ที่มีคุณภำพมำกข้ึน 

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มีแผน 
กำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำก่อน
ประถมศึกษำในพ้ืนที่กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 

3. แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 

และมัธยมศึกษำตอนปลำย 
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน 

รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถ 
ในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีแผน 
กำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึง กำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน กำรจ้ำง
ครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษำ โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ โรงเรียน
มัธยมศึกษำขนำดกลำง และเล็กที่ประสบปัญหำขำดแคลนครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
          2.1.2.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 

1. เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มีระบบให้ 

ควำมช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
2. แผนย่อยมำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพำะผู้ที่ต้องกำร 

ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำร 
ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  สนับสนุน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำน
เทคโนโลยีทำงกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)       
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          2.1.2.4 ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้ำหมำย ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  ส่งเสริม 

กำรจัดกำรศึกษำ ให้เกิดควำมสมำนฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ป้องกันเด็กและเยำวชนจำกยำเสพติด และ
แก้ไขปัญหำช่วยเหลือเด็กที่ติดยำเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 

2. แผนย่อยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 พัฒนำกำร 

จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดควำมสมำนฉันท์ และรู้รักสำมัคคี มีควำม
เข้ำใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำน และเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพ
ติดในกลุ่มเด็กและเยำวชน พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยำวชนที่มีปัญหำ
ยำเสพติด สร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุนกำรคืนเด็กดีสู่สังคม  

เป้าหมายของแผนย่อย 
1) ภำคใต้มีควำมสงบสุขร่มเย็น 
2 ปัญหำควำมม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำร 

และพัฒนำประเทศ 
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มีแผน 

กำรพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อำชีพให้เกิดควำมสมำนฉันท์และรู้รัก
สำมัคคี มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  
          2.1.2.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

1. เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม และมีควำมรัก และภูมิใจ 

ในควำมเป็นคนไทย น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต สังคมไทยมีควำมสุข 
และเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ 

การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  ส่งเสริม 
ให้นักเรียน ครูผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี 
สร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 

2. แผนย่อยกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ 
และกำรเป็นพลเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  ส่งเสริม 
ให้มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี แก่
ผู้เรียนและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุกมิติตำมมำตรฐำน 
และสมดุลทัง้ต้ำนสติปัญญำ คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณท่ีดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัวเข้ำกับ 
สภำพแวดล้อมดีขึ้น 
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การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มีแผน 
กำรส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิด
อย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจใน
กำรท ำควำมด ีอีกท้ังสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และ
องค์กรที่ท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
         2.1.2.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 

1. เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  ส่งเสริม 

กำรจัดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต 
2. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  ส่งเสริม 

ให้มีกำรปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
เป้าหมายของแผนย่อย ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
การบรรลุเป้าหมาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มี 

กำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียนกำรสอนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำ
ผู้น ำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริต พัฒนำนวัตกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำล ซื่อสัตย์สุจริตและ
ป้องกันกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

2.1.2.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
พ.ศ. 2564 - 2565 

แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติฯ มีเป้ำหมำยส ำคัญ คือ "คนสำมำรถยังชีพอยู่ 
ได้มีงำนท ำ กลุ่มเปรำะบำงได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง สร้ำงอำชีพและกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ 
ประเทศพ้ืนตัวเข้ำสู่ภำวะปกติ และมีกำรวำงรำกฐำนเพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่" โดยได้ระบุ
ประเด็นกำรพัฒนำ 4 ประกำร ที่ควรให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
ในกำรฟื้นฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สำมำรถ "ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience" โดย 4 ประเด็นกำรพัฒนำ 
ประกอบด้วย 

1) กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกภำยในประเทศ (Local Economy) 
เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรพ่ึงพำต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยควำมเจริญและโอกำสทำงเศรษฐกิจไปยัง
ระดับท้องถิ่น ผ่ำนกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนโดยเฉพำะในระดับพื้นท่ีและชุมชน ร่วมกับกำรให้ควำมช่วยเหลือ
และพัฒนำศักยภำพของวิสำหกิจขนำดกลำงและ ขนำดย่อม  

2) กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของประเทศเพ่ือรองรับกำรเติบตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว  
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
เครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจหลัก  

3) กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตของคนให้เป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำประเทศ (Human Capital โดยกำรยกระดับและปรับทักษะแรงงำนให้สนับสนุนอุตสำหกรรมและ
บริกำรเป้ำหมำยที่ประเทศไทยมีโอกำสและมีศักยภำพตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
และโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป  

4) กำรปรับปรุงและพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเพ่ือส่งเสริมกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำประเทศ 
(Enabing Factors) ให้สอดรับกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภำพของประเทศ อำทิ  
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กำรเร่งรัดพัฒนำและใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส ำคัญ กำรปรับปรุงกฎหมำยและกำรด ำเนินงำน
ของภำครัฐให้ทันสมัย กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงและ
ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน โดยสรุป ดังนี้ 

กำรพัฒนำศักยภำพและยกระดับคุณภำพชีวิตของคน (Human Capitalด้วยกำรยกระดับ 
ทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskil! และส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อรองรับอุตสำหกรรมและบริกำรที่จะเป็น
เครื่องยนต์ทำงเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สำขำตำมที่ระบุไว้ในประเด็นกำรพัฒนำที่2) Future Growth ข้ำงต้น 
ร่วมกับกำรขยำยและพัฒนำระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรทุกสำขำอำชีพและ
ทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรส่งเสริมควำมมัน่คงทำงสุขภำพ เพ่ือให้คนเป็นก ำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศได้อย่ำงยั่งยืน ดังนี้ 

1) กำรยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยกำรส่งเสริมแรงงำนที่อยู่ใน 
ภำคกำรผลิตและบริกำรที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รับกำรฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภำพแรงงำน 
ให้เหมำะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนของศูนย์
พัฒนำฝีมือแรงงำนโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน ส่งเสริมกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จ ำเป็นส ำหรับ
กำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรพัฒนำทักษะอำชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของแรงงำนเพ่ือให้แรงงำนมีควำมยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นกำรผลิตก ำลังคนที่มีคุณภำพใน
ระยะยำว เป็นต้น 

2) กำรขยำยและพัฒนำระบบหลักประกันทำงสังคม ด้วยกำรช่วยเหลือ เยียวยำ และชดเชย 
คนยำกจน กลุ่มเปรำะบำง ที่ได้รับผลกระทบ โดยค ำนึงถึงระดับของปัญหำและควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน
ของกลุ่มเป้ำหมำย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงำนเข้ำสู่ระบบประกันสังคมมำกข้ึน พัฒนำระบบ และกลไก 
กำรช่วยเหลือกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนำระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมให้
เหมำะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลำดแรงงำนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีกำรบูรณำกำรตั้งแต่ระดับนโยบำย
จนถึงระบบข้อมูลในกำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผล เป็นต้น 

2.1.2.8 แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 

1) เรื่องกำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
- ประเด็นกำรพัฒนำระบบดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ 

กำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย 
- กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม : กำรสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

ก่อนประถมศึกษำในพ้ืนที่ กำรด ำเนินโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยเพ่ือจัดกำรศึกษำให้
นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ 

2) เรื่องกำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
- ประเด็น 
1) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษและบุคคลที่มีควำม 

ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
2) กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล หรือสถำนศึกษำ ที่ต้องมี 

กำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน 
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- กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม 
1) กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพเด็กพิกำร ในโรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร ในศูนย์ 

กำรศึกษำพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำและพัฒนำสมรรถภำพ 
2) กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กต้อยโอกำส ในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เพ่ือให้เด็กด้อย 

โอกำสได้รับกำรศึกษำ 
3) กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 
4) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม(DLTV) และ 

เทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)  
2.3 เป้ำหมำยกิจกรรม : จัดกำรศึกษำให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำ 

จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3) เรื่องกำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครู 

และอำจำรย์ 
3.1 ประเด็นกำรพัฒนำวิชำชีพครู 
3.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

ภำษำต่ำงประเทศและพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพครู เพื่อพัฒนำศักยภำพครูให้มีควำมพร้อม 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สอดรับกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

4) เรื่องกำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.1 ประเด็น 
1) กำรปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินเพ่ือ 

พัฒนำกำรเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
2) ระบบกำรประกัน กำรประเมิน และกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ 
3) ระบบควำมปลอดภัย และ ระบบสวัสดิภำพของผู้เรียน 
4) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
4.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม 
1) กำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียน 

และประชำชนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง พร้อมทั้งมี
ทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

2) กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ทั้งโรงเรียน 
คุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนขนำดเล็ก  กำรจ้ำงครูคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษำ 
โรงเรียนขยำยโอกำสโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ที่หลำกหลำย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับกำรพัฒนำของ
ประเทศ 

3) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกัน ยำเสพ 
ติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่ พัฒนำกระบวนกำรระบบติดตำมดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
และเยำวชนที่มีปัญหำยำเสพติด  
                    4) กำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหำร และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักรู้ เข้ำใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผลซึมซับคุณค่ำ แห่งคุณธรรม
ควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติและสร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชั่วตี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี 
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5) เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
5.1 ประเด็นกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ 
5.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 

 เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 

2.1.2.9 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. เรื่องกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง 
1.1 ประเด็นกำรเร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตส ำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
1.2 กิจกรรมและเป้ำหมำยกิจกรรม กำรพัฒนำนวัตกรรมเทคนิคกำรเรียนกำรสอนกำร 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตส ำหรับนักเรียน พัฒนำผู้น ำเยำวชนต่อต้ำนกำรทุจริตพัฒนำนวัตกรรมกำร
สร้ำงเครอืข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพัฒนำผู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2.1.3 แผนระดับท่ี 3 
       1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

เป็นแผนยุทธศำสตร์ต้ำนกำรศึกษำระยะยำว โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถ 
เข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำร
พัฒนำประเทศเพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป็นกรอบและแนวทำง กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร
เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศท่ีพัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้
กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
(Equity) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ และมียุทธศำสตร์ 6 ประกำร คือ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง
ของสังคม และประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำโดยเฉพำะ คือ ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ 

2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) 
กระทรวงศึกษำธิกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และพิจำรณำเห็นว่ำ

สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมำกขึ้นทั้งใน
ต้ำนกฎหมำย ด้ำนโยบำยและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่ำวมำข้ำงต้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยของกระทรวงศึกษำธิกำร มีกรอบทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของกฎหมำย สอดคล้องกับแนวนโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ แผนปฏิรูปประเทศต้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำลนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร และแผนอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง เพื่อเป็นกำรรวมพลังในกำรผลักดันและขับเคลื่อนกำร
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พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรดูแล และ
พัฒนำให้มีพัฒนำกำรสมวัย มีควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียนรู้ในระตับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่งมีคุณภำพตำม
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ผ่ำนกำรขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ 1 ) สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และเป็นธรรม 2) พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 3) ส่งเสริม 
และพัฒนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในกำรอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย4) ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและ
พัฒนำ และเผยแพร่องค์ควำมรู้ สื่อ นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย5) พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศกำรศึกษำปฐมวัยและ 7) ปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
          3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ซำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย
ควำมมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร ซึ่งมีสำระส ำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชำติ2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ3) กำรพัฒนำศักยภำพคน ทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำสควำม
เสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ และ 5) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการ 
                  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ตึ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้พื้นฐำน จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ซำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง 
และแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรแผนพัฒนำกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสำระส ำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรจัดกรศึกษำเพ่ือ
ควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3) กำรพัฒนำศักยภำพคน ทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่ง     
กำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
โดยมีเป้ำหมำย ตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน/โครงกำรส ำคัญในแผนปฏิบัติรำชกำรแต่ละเรื่อง
ดังกล่ำว 

5. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
(พ.ศ. 2564 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ซำติพ.ศ. 2561 
- 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ซำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 - 
2564) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2560 - 2579 
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แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งมีสำระส ำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุก
รูปแบบ 2) สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประซำกรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 4) เพ่ิมประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
โดยมีเป้ำหมำย จ ำนวน 14 เป้ำหมำย ตัวชี้วัด จ ำนวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน 49 
แนวทำง เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศต่อไป 
 6   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี ( พ.ศ.2563-2565) ของส านักงาน            
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้น ำกรอบแนวคิดจำกรัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12นโยบำยควำม
มั่นคง  นโยบำยรัฐบำล  แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (2563-2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติ
รำชกำรระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปี  2564-2565  เพ่ือแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนระยะ3 ปี ( พ.ศ.2563-2565) ฉบับทบทวน ปี 2565  

2.2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
                2.2.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภำ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน จ ำแนกเป็น
นโยบำยหลัก 12 ด้ำน และโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบำยหลัก 12 ด้ำน ประกอบด้วย 1) กำรปกป้อง
และเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศและควำมสงบสุข
ของประเทศ 3) กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 5) กำร
พัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำม
เจริญสู่ภูมิภำค 7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 8) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม  
10) กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 11) กำรปฏิรูป 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 12) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำร
ยุติธรรมและนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 2) กำร
ปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำมผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก 4) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม 5) กำรยกระดับศักยภำพของ
แรงงำน 6) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 7) กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 8) 
กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 9) กำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ 10) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน
11) กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ กำรรับฟังควำมเห็น
ของประชำชน และกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

2.2.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
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นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 12 ข้อ ดังนี้ 
ข้อ 1 กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับ
บริบทสังคมไทย 

ข้อ 2 กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ
อำชีวศึกษำให้มีสมรรถะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะทั้งด้ำน
กำรจดักำรเรียนรู้ ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัยและมีควำม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ(NDLP) และ
กำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพื่อให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่ำง
กว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ข้อ 4 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
จังหวัดเป็นฐำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือก ำหนดให้มีระบบ
บริหำรและกำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ
สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำนมีระบบ
กำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

ข้อ 5 กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบวัดควำมรู้ 
และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุตมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพื่อให้ระบบกำร
ประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

ข้อ 6 กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมและ
สร้ำงโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆกระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกร
ทำงกรศึกษำ งบประมำณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง 

ข้อ 7 กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ ( NOF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ 
เป็นกำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพื่อกำรพัฒนำประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติเชื่อมโยงระบบ
กำรศึกษำและกำรอำชีพโดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิตและกำรจัดท ำ
มำตรฐำนอำชีพในสำขำที่สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้ 

ข้อ 8 กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำร่ำงกำย 
จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องน ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
เป็นระยะ 

ข้อ 9 กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดีมี
ส่วนช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแช่งขันในเวทีโลกได้ 
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ข้อ 10 กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับกรศึกษำ เพ่ือห้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
จัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 

ข้อ 11 กำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และ
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

ข้อ 12 กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยืดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และกำรมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

นโยบายเร่งด่วน (QUICK WIN) ของกระทรวงศึกษาธิการ   
1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง 
ควำมปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง 
จำกภัยอันตรำยต่ำง ๆ ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม 

2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเนันกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒำผู้เรียนให้เกิดสมถรรนะที่ต้องกำร 

3. ฐำนข้อมูล Big Data พัฒนำกำรจัดเก็บช้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำช้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภำพ
รวมกำรศึกษำของประเทศท่ีมีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำนศึกษำ
และตำมบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต ตลอดจนมีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียนเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ประชำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและเต็ม
ตำมศักยภำพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
สังคมผู้สูงวัย 

7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่มีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่ำ
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 

2.2.3 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตระหนักถึงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งถือเป็นส่วน

ส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำประเทศให้บรรลุเป้หมำยอย่ำงยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในทุกด้ำนดังนั้น เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยเฉพำะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่
จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) ที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน และ
สำมำรถด ำเนินกำรและวัดผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ (1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดบัปฐมวัย (2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะเพ่ือตอบสนองกำร
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เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ (3) กำรสร้ำงระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมี
คุณภำพ จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1) ด้านความปลอดภัย 
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ

สถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

2) ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ 

สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 
2.2 ด ำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพตำม

มำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ 
ตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำม
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีทักษะในกำร
ด ำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดข้ันสูงนวัตกรรม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำร
เลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน 

บนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียนที่

สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 

น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
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4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเพ่ิม
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     โดยสรุปแล้ว ควำมสอดคล้องของแผนในระดับต่ำง 1 ที่สอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนระดับที่ ยุทธศำสตร์ชำติ ที่เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำง
ยั่งยืน โดยมียุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้องหลักในด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร ส่วนแผนระดับที่ 
2 ซึ่งเป็นแนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศในมิติต่ำงๆ เพ่ือบรรลุตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติซึ่ งประกอบ
ไปด้วย แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นผลมำจำก
สถำนกำรณ์โควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ(Big Rock ในแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ และแผนระดับที่ 3     
เป็นแผนที่จัดท ำขึ้นโดยหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือถ่ำยทอดเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของแผนระดับที่ 1 
และ 2 ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้แก่ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของกระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ. 2563 - 
2565) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำร
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน (พ.ศ. 2564 - 2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกนี้ ยังพิจำรณำนโยบำย
รัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 
พ.ศ. 2565 ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติรำชกำรอีกด้วย 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สาระส าคัญแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น นโยบำย  
โครงกำร/กิจกรรม  ดังนี้ 
 3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์   
 

       3.1.1 วิสัยทัศน์  (Vision)    =  ครูมุ่งม่ัน ปั้นคุณภาพ   
 

3.1.2 พันธกิจ  (Mission) 
1) จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ 

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3) พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4) สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

และเท่ำเทียม 
5) พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
6) จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7) ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   

(Digital Technology)  
 

3.1.3 เป้าประสงค์ (Goals)   
1) ผู้เรียนมีควำมพร้อมในกำร รับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ   
2) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพชีวิตที่มีคุณภำพ และส่งเสริมทักษะที่จ ำเป็นใน 

ศตวรรษท่ี 21   
3) ประชำกรทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงบริหำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพและมี 

มำตรฐำน อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม 
4) ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ มีทักษะ ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพื่อสนองตอบควำมต้องกำร 

ของประเทศ 
5) ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้เป็นมืออำชีพ 
6) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพให้สูงขึ้น 

3.2 กลยุทธ์ จุดเน้น ค่านิยมร่วม รูปแบบการบริหาร                                                            
 

 3.2.1 กลยุทธ์ (Strategy) 
กลยุทธ์ที่  1  กำรส่งเสริมจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่  2  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่  3  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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3.2.2 จุดเน้น 
1)  เร่งแก้ปัญหำ กลุ่มผู้เรียน เน้นกำรลดควำมเครียดและสุขภำพจิตของนักเรียน เน้นเพิ่มโอกำสใน      

กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ และเน้นฟ้ืนฟูภำวะถดถอยทำงกำรเรียนรู้ 
2) เสริมสร้ำงระบบกลไกในกำรดูแล ควำมปลอดภัยนักเรียน 
3) ส่งเสริมให้ปฐมวัยอำยุ 3-6 ปี และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
4) พัฒนำหลักสูตรสมรรถนะ 
5) จัดอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน 
6) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยรูปแบบ 
7) มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกำรเรียนรู้ทุกระดับ 
8) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 

3.2.3 ค่านิยมร่วม  (CORE  Values)    =   FIT   
  
                      FIT 
 

 
คติพจน์ (Motto) 

  งานได้ผล  คนปลอดภัย  ใส่ใจความสุข 
 

รูปแบบการบริหารจัดการ สพป.ขก 3  “3 Q Fit Model” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F =  Fairness         :  ยุติธรรม 
I  =  Intergrity    :  ซื่อสัตย ์
T =  Team Pratice   :  ปฏิบตัิเป็นทีม 

 

F =  Fairness         :  ยุติธรรม 
I  =  Intergrity    :  ซื่อสัตย ์
T =  Team Pratice   :  ปฏิบตัิเป็นทีม 
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3.3  นโยบายโรงเรียนคุณภาพ (Quality School)                                                                                     
 

 โรงเรียนคุณภำพ เป็นนโยบำยส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งระบบของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  เพ่ือสนองตอบวิสัยทัศน์ “ครูมุ่งม่ัน ปั้นคุณภำพ” และค่ำนิยมร่วม  FIT  มุ่ง
สู่คุณภำพ 3 ด้ำน (โรงเรียนน่ำอยู่ ครู FIT ผลสัมฤทธิ์มำกกว่ำ ร้อยละ 50 ) คือ 

1. คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
2. คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. คุณภำพผู้เรียน 

 

 3.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของนโยบำย
โรงเรียนคุณภำพ โดยผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เป็น 3ด้ำน16 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน  3 ตัวช้ีวัด 
1.1  สถำนศึกษำมีแผนงำน / โครงกำร / กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
1.2  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ของสถำนศึกษำ 
1.3 สภำพแวดล้อมภำยนอก และภำยในสะอำด ร่วมรื่น เป็นระเบียบ 

2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6 ตัวชี้วัด 
2.1  ครูวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2.2  ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนว  Active Learning 
2.3  ครูมีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบ ใช้เครื่องมือกำรวัดประเมินผล 

ที่หลำกหลำย 
2.4  ครูน ำรูปแบบและลักษณะของแบบทดสอบ RT , NT , O-NET และ PISA มำใช้ใน 

กำรประเมินผลในชั้นเรียน 
2.5  ครูและบุคลำกรมีกลุ่มชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนำกำรเรียน 

กำรสอนร่วมกัน 
2.6  ครูและบุคลำกรได้รับรำงวัล / กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ/กำรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน 

จนได้รับรำงวัล 
3. คุณภาพผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 7 ตัวช้ีวัด 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
3.1 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญำ ในระดับดีขึ้นไป  

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3.2 เด็กชั้นอนุบำล 3 มีควำมพร้อมในกำรเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 (ได้รับกำรเตรียม 

ควำมพร้อมทักษะพ้ืนฐำนด้ำนกำรอ่ำน (Pre-reading Skills)  และกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะพ้ืนฐำน 
ด้ำนคณิตศำสตร์ (Pre-math Skills)  
 
 

         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนระดับดีขึ้นไป 
 3.4 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
                    3.5 สถำนศึกษำมีผลกำรทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษำปีที ่3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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                    3.6 สถำนศึกษำมีผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที ่6 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
  3.7 สถำนศึกษำมีผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

   

3.5 รายละเอียดงบประมาณและโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 3 ได้ก ำหนดงบประมำณและโครงกำรเพ่ือจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ  และนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2564-2565 และกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 จ ำนวน  5,000,000  บำท   ดังนี้ 

1.  งบประจ า  เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน  3,000,000  บำท 
2.  งบพัฒนา  เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมประเด็นกลยุทธ์ จ ำนวน 2,000,000  บำท  

ตารางท่ี 1 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ที ่              รายการจัดสรร 
จ านวน งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม สพป.ขก. 3 งบ สพฐ. งบอ่ืนๆ 

1 งบประจ า  เพื่อใช้บริหารจัดการส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

- - 3,000,000 - - 

2 
 
 
 

งบพัฒนา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

กลยุทธ์ที่ 1  กำรส่งเสริมจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน
มีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 

1 1 60,000 - - 

กลยุทธ์ที่ 2  กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียน 
ทุกคน 

1 3 30,000 - - 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 

14 47 1,200,000 1,215,580 - 

กลยุทธ์ที ่4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

9 30 710,000 3,570,000 - 

                  รวมงบพัฒนา 25 81 2,000,000  3,785,580 1,000,000 
      รวมงบประมาณทั้งสิ้น       5,000,000 3,785,580 1,000,000 
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3.6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      3.6.1 งบประจ ำ  เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 3,000,000 บำท 

 

ที ่ รายการ กรอบวงเงิน 
ปี พ.ศ.2565 

หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ค่ำท ำกำรนอกเวลำรำชกำร 100,000 - จ่ำยให้ ข้ำรำชกำรลูกจ้ำงของ สพป.ขก.3    
ที่ปฏิบัติ 

 
  

2 ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร 36,000 งำนล่วงเวลำ  
3 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พำหนะ  300,000 -  จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ก.ต.ป.น.  

-  จ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำ
พำหนะในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถม ศึกษำขอนแก่น เขต 3 

 
  
  

4 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและ 
ขนส่ง 

100,000 - จัดไว้เพื่อซ่อมแซมรถรำชกำรที่มีสภำพช ำรุด
จ ำเป็นต้องซ่อมแซม 

 
  

5 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 80,000 - ใช้จ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน
ตำมควำมจ ำเป็นต้อง 
จ่ำยจริง 

 
 

6 ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 250,000 ใช้จ่ำยเป็นค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง
ยำนพำหนะส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  
ในกำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/รถยนต์รำชกำรไป
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยเบิกตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง (ก.ม. ละ 4 บำท) 

 
  
  

7 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 600,000 - ใช้จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน  
8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ

เครื่องปรับอำกำศ 
120,000 - ใช้จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำเครือ่งปรับ อำกำศ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



26 
 

  
งบประจ า  เพื่อใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3,000,000 บาท (ต่อ)  

ที ่ รายการ กรอบวงเงิน 
ปี พ.ศ.2565 

หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ หมายเหตุ 

9 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว  2 รำย 298,800 1. เจ้ำหน้ำคอมพิวเตอร์ 1 อัตรำๆละ  
15,000 บำท (15,000*12=180,000) จ ำนวน 
12 เดือน 
2. เจ้ำหน้ำท ำควำมสะอำด 1 อัตรำๆละ 
9,000 บำท (9,000*12=108,000) จ ำนวน 
12 เดือน 
3. ประกันสังคม  450 x12*2  
= 10,800 (12เดือน) 

 
  

10 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมควำมจ ำเป็น 708,200 1.จัดสรรส ำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่สนอง
นโยบำยสพป./สพฐ.  ที่ไม่มีงบประมำณอ่ืนจัด 

 

   2.ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงศูนย์กรีน 2 เดือน ๆ ละ 
9,000 บ.รวม 18,000 บ.) 

 

11 ค่าสาธารณูปโภค    407,000   
 11.1 ค่ำไฟฟ้ำ 300,000    
 11.2 ค่ำน้ ำประปำ 25,000   
 11.3 ค่ำโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต 60,000   
 11.4  ค่ำไปรษณีย์โทรเลข 22,000    
 รวมทั้งสิ้น 3,000,000   
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3.6.2 งบพัฒนำ  เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมประเด็นกลยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วยโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีจ ำนวน 25 โครงกำร 81 กิจกรรมหลัก โดยแยกตำมประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1  ส่งเสริมกำรจัด 1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกันโรค  60,000      1.นิภำพร  พจนำ 

   กำรศึกษำให้ผู้เรียน ติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (Covid-19)        2.ดำรำรัตน์ สุนทรมณีรัตน์ 

   มีควำมปลอดภัย  ให้สถำนศึกษำ ของแต่ละศูนย์เครอืข่ำย       3.ศิริกำนดำ คงโพธิ์น้อย 

   จำกภัยทุกรูปแบบ  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 1-17         

   ประจ ำปี 2565 2.สรุปรำยงำนผลโครงกำร         

    รวมกลยุทธ์ที่ 1   60,000        
 

 

กลยุทธ์ที่  2   การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1 กำรสร้ำงโอกำสและ 1.ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  10,000      
1.นิภำพร  พจนำ 

  ควำมเสมอภำคทำง กำรศึกษำภำคบังคับ        
2.ดำรำรัตน์ สุนทรมณีรัตน์ 

  กำรศึกษำให้กับ งบประมำณปี  2565       
3.ศิริกำนดำ คงโพธิ์น้อย 

  ประชำกรวัยเรียน 2.ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำน  10,000      
1.นิภำพร  พจนำ 

  ทุกคน   ศึกษำในกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน        
2.ศิริกำนดำ คงโพธิ์น้อย 

    3.พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
เรียนรวม  10,000      

1.พิภพ  เอกวุธ      

  4.สรุปรำยงำนผลโครงกำร     
  รวมกลยุทธ์ที่ 2  30,000      
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      กลยุทธ์ที่  3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปศตวรรษที่ 21 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1 กำรพัฒนำควำม 1. กำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนกำร  50,000      ยุพำพร  หรเสริฐ 

 

เป็นเลิศทำงวิชำกำร
ที่สอดคล้องกับ  

สอนโดยใช้ เทคนิค/วิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม        

  

ทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ  
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ตำมบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน         

  
  2. กำรนิเทศติดตำม          

  
  3. จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม         

    กับบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน         

    4. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร         
2 กำรพัฒนำกำร 1.พัฒนำทักษะกำรจัดกิจกรรม  70,000      เสำวนีย์  เวชพิทกัษ ์

 

เรียนกำรสอน
ปฐมวัยที่ส่งเสริม
ทักษะสมอง(EF) 
และทักษะกำรคิด 

กำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสมอง 
(EF) และทักษะกำรคิด 
2.ประชุมถอดบทเรียนกำรจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำพหุ
ปัญญำและทักษะสมอง (EF) 
3. อบรมกำรใช้โปรแกรมกำร
ประเมินพัฒนำกำร 
นักเรียนที่จบหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย 
4. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร 

     

      

3 กำรส่งเสริมและ 1. กำรประชุมชี้แจงสร้ำงควำม 40,000   1.ยุพำพร  หรเสริฐ 

 พัฒนำหลักสูตร  เข้ำใจกำรจัดกิจกรรมและกำร    2.ปริญญำ เฉิดจ ำเริญ 

 สถำนศึกษำและ ประเมินคุณลักษณะอันพึง       3.อดุลย์ วงศ์ก้อม 

 กระบวนกำรเรียน ประสงค์และกำรอ่ำน คิด     
 กำรจัดกำรเรียนรู ้ วิเครำะห์ เขียน     
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 กลยุทธ์ที่  3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

3 กำรส่งเสริมและ 2 สถำนศึกษำน ำสู่กำรปฏิบัติ  40,000   1.ยุพำพร  หรเสริฐ 

 พัฒนำหลักสูตร และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่    2.ปริญญำ เฉิดจ ำเริญ 

 สถำนศึกษำและ นิเทศติดตำม       3.อดุลย์ วงศ์ก้อม 

 กระบวนกำรเรียน 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้      

 กำรจัดกำรเรียนรู้ ค้นหำวิธีปฏิบัติที่ดี        

  (ต่อ) 4. กำรประเมินและรำยงำนผล  
      คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ     

  กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์      

    
5.  สรุป/รำยงำนผลโครงกำร 
       

 4 ยกระดับคุณภำพ 1.กำรประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์  210,000      1.รุ่งนภำ แสนอ ำนวยผล 

 ผู้เรียน ผลกำรทดสอบ NTชั้น ป.3 ,    2.ปภัชญำ  มิ่งขวัญ 

  O-NET ชั้นป.6 ,ม.3    3.วรำรัตน์ ศรีปัญญำ 

   2.กำรประชุมปฏิบัติกำรถอด       4.กีรติ ชำดำเม็ก   

  บทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ    5.ยุพำพร หรเสริฐ 

  ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์     6.โศศิษฐำ  ไชยเทศ   

  (50,000)    7.ทยุต เทวบุตร 

  3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง     

  กำรเรียน 4 กลุ่มสำระ     

  กำรเรียนรู้หลัก ดังนี้     

  ภำษำไทย,คณิตศำสตร์,     

  วิทยำศำสตร์ และ     

  ภำษำอังกฤษ (160,000)     

  
4. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร 
     

5 พัฒนำครูตำม 1.พัฒนำครูเพ่ือสอบควำมรู้ตำม  70,000      1.โศศิษฐำ ไชยเทศ 

 กรอบวัดควำมรู้ทำง กรอบ CEFR    2.ทยุต เทวบุตร 

  ภำษำอังกฤษเพ่ือ 2. ติดตำมประเมินผล       
  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 3. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร    
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ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ/แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ)  

6 กำรพัฒนำควำม 1. กำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนกำร  60,000      อดุลย์ วงศก์้อม 

 เป็นเลิศทำง สอนโดยใช้เทคนิค/วิธีกำรจดักำร     

 วิชำกำรของ เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม     

 สถำนศึกษำในระดับ 2.กำรนิเทศติดตำม     

  มัธยมศึกษำเพื่อ 3.จัดกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้วย         
 พัฒนำควำมพร้อม วิธีกำรที่เหมำะสมกับบริบทของ     
 (ด้ำนกำรอ่ำน  พื้นที่และผู้เรียนเทคนิค/วิธีกำร     

 
คณิตศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์) ใน 

จัดกำรเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม 
    

 กำรประเมินระดับ 5. กำรนิเทศติดตำม      
 นำนำชำติตำม 6. จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย     
 โครงกำร PISA วิธีกำรที่เหมำะสมกับบริบทของ     
  พื้นที่และผู้เรียน     
  7. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร     
7 กำรพัฒนำผู้เรียนด้ำน 1. สร้ำงคู่มือกำรประเมินพหุปัญญำ   50,000      1.ธัญกนก  ศรีบุญโรจน์  

 พหุปัญญำ  2. ประชุมชี้แจง        2.ยุพรพร หรเสริฐ 

   3. กำรนิเทศ ติดตำม         3.ปภัชญำ มิ่งขวัญ 

   4. กำรค้นหำวิธีปฏิบัติกำรที่ดี         

   5. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร         
8 ส่งเสริมและพัฒนำ 1. ส่งเสรมิและพัฒนำควำมสำมำรถ  90,000      1.กีรติ ชำดำเม็ก           

 ควำมสำมำรถใน ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผูส้อน    2.วรำรัตน์ ศรีปัญญำ 

  กำรจัดกำรเรียนรู้ ด้ำนวิทย-์คณิต (40,000)        

 ของครูผู้สอนด้ำน 2. พัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำร    1.ปิยนำถ เครือวรรณ 

  วิทย์-คณิต  จัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ        2.ยุพำพร หรเสริฐ      
  “Coding และ Computing     3.ธัญกนก ศรีบุญโรจน์ 
  Science” (50,000)      4.เสำวนีย์ เวชพิทักษ์ 
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ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ/แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 
.   งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ)  
9 กำรส่งเสริมและ 1.ศึกษำรวบรวมข้อมูลสภำพ  100,000      1.โศศิษฐำ ไชยเทศ    

 พัฒนำระบบ ปัจจุบันปัญหำ     2.ภัทรำภรณ์ เบญจวัฒนำนนท์ 

 ประกันคุณภำพ พัฒนำขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร    3.ธัญกนก ศรีบุญโรจน์ 

 กำรศึกษำตำม ประกันคุณภำพที่เหมำะสม     

  มำตรฐำนกำร 2.ส่งเสริมและพัฒนำระบบ       
  ประกันคุณภำพ ประกันคุณภำพ     

 ภำยในสถำนศึกษำ 3.กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ     

   ช่วยเหลือติดตำม       
   4.ติดตำม ช่วยเหลือ แนะน ำ     

  กำรด ำเนินงำน     

    
5.กำรสังเครำะห์ SAR ระดับ
เขตพ้ืนที่       

 

    
6.สรุปรำยงำนประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน         

10 กำรนิเทศบูรณำ 1.นิเทศควำมพร้อมกำรจัดกำร  230,000      1.พิภพ  เอกวธุ   

 กำรเพ่ือยกระดับ เรียนกำรสอนในช่วงกำรแพร่     2.ทยุต  เทวบุตร 

  คุณภำพทำงกำร ระบำดไวรัสโคโรน่ำ        3.ปภัชญำ มิ่งขวญั 

 ศึกษำ 2.นิเทศตำมประเด็นกำร     

    พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ       
   และควำมต้องกำรของเขตพ้ืนที่     

    
3.พัฒนำคุณภำพในกำร
ด ำเนินงำนติดตำมประเมิน         

  
ผลกำรจัดกำรศึกษำ และ
งำนวิจัย     

  4.กำรส่งเสริมกำรเผยแพร่     

  งำนวิจัยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ     

  กำรศึกษำของศึกษำนิเทศก์     

  5. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร     
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ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ/แหล่งงบ ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

11 พัฒนำประสิทธิ 1.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร  30,000      1.ปริญญำ เฉิดจ ำเริญ   

 ภำพกำรด ำเนิน เรียนรู้ฐำนกำรเรียนรู้ลดใช้     2.ยุพำพร หรเสริฐ     

 คุณภำพสิ่งแวดล้อม พลังงำนในศูนย์กำรเรียนรู้       

  Green  Office     

  2. นิเทศติดตำม กำรด ำเนินงำน     

  ในสถำนศึกษำ     

  
 

3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้       
   4.สรุป/รำยงำนผลโครงกำร     

12 สนับสนุนกำร 1.สนับสนุนงบประมำณศูนย์  200,000      
1.ศุภิสรำ ศรีไสย   
  

 ด ำเนินงำนศูนย์ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     
2.จิตรลดำ ต้นพรหม  
  

 พัฒนำคุณภำพ จ ำนวน  17  ศูนย์         
3.ยุพำพร หรเสริฐ   
 

  กำรศึกษำ 2. ติดตำมประเมินผล      

   3. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร     

13 ส่งเสริมศักยภำพ
นักเรียนด้ำนศิลปะ 
ดนตรี กีฬำและ
วิชำกำร 

1.นิเทศ/ติดตำม/ก ำกับค่ำยวิชำกำร  50,000 1,000,000 น.ส.ปิยนำถ เครือวรรณ 

2.เตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน RT     
3.เตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน NT     
4.งำนศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ      
5. งำนศิลปหัตถกรรม ระดับเขต     

14 เสริมสร้ำงคุณธรรม  1.นิเทศโรงเรียนสุจริต  165,580  น.ส.ปิยนำถ เครือวรรณ 

 จริยธรรมและธรร 2.บริษัทสร้ำงกำรดี     

 มำภิบำลในสถำน 3 ประเมินสถำนศึกษำออนไลน์     

 ศึกษำ(โรงเรียน 4 กำรขับเคลื่อนต้ำนทุจริต     

 สุจริต) 5 สร้ำงส ำนึกพลเมือง     

รวมกลยุทธ์ที่ 3 1,200,000  215,580 1,000,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1 ขับเคลื่อนเป้ำหมำย 1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ  224,630      1.ศุภิสรำ  ศรีไสย 

 ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนปฏิบัติกำร ปี2565    2.จิตรลดำ ต้นพรหม 

  สพป.ขอนแก่น 3 (196,500)       
    2.ประชุมกลั่นกรอง (8,490)     

    3. น ำเสนอแผนปฏิบัติกำร         
  (5,040)     
    4.กำรจัดท ำรำยงำนผล         
  (14,600)     
  5. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร     
2 พัฒนำกำร 1. กิจกรรมประชุมผู้บริหำร    80,000     1.วันเพญ็ ตันตระกูล 

 ด ำเนินงำนด้ำน สถำนศึกษำผู้บริหำรกำรศึกษำ     2.ปดิวรดำ เศษสนัต ์

 ประสิทธิภำพ และประธำนศูนย์พัฒนำ        3.มนูญ วงศ์บัวพันธุ ์

 ของ สพป.ขอนแก่น  คุณภำพกำรศึกษำ (30,000)        4.วีรไท  เศษสันต ์

 เขต 3 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนำศูนย์         5.ศักดำ ศรีอรรคพรหม 

  บริกำรร่วม One Stop         

  Service Center (50,000)         
 
  

3. มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ         

 
 

4. กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติรำชกำร         

 
 

5. ประชำสัมพันธ์สร้ำงสรรค์
กำรศึกษำ         

 
  6. สืบสำนส่งเสริมวัฒนธรรม         
  7. กำรควบคุมภำยใน         
  8. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร         
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กลยุทธ์ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)   

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

3 พัฒนำศักยภำพ 1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำง  205,370      1.ยุวดี แสนเมือง 

 ข้ำรำชกำรครูและ  วิชำกำรและกำรศึกษำดู    2..ธีระชัย ปิดตำยัง 

 บุคลำกรทำงกำร  งำน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้     

 ศึกษำ สังกัด สพป. 2. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 15,000    

 ขอนแก่น เขต 3 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร     

  ทำงกำรศึกษำเพื่อรับรำงวัลดีเดน่     

  3.ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมือ     

  อำชีพ (15,000)     

  4. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร     

4 ตรวจสอบกำร 1. กำรพัฒนำควำมรู้ของ  30,000      บุษบำ  สุขเอม 

 ด ำเนินงำน กำรเงิน บุคลำกร     

 กำรบัญชี/พัสดุ 2. ออกตรวจสถำนศึกษำ     

  สถำนศึกษำ 3.  สรุป/รำยงำนผลโครงกำร         
5 พัฒนำบุคลำกรด้ำน 1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำง  40,000        กนกพร อัครพิเชษฐ ์

 เทคโนโลยี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรน ำ     

 สำรสนเทศและกำร ข้อมูลในระบบติดตำม     

 สื่อสำร  และประเมินผลแห่งชำติ       

   (eMENSCR)         

  2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้     
   ระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน         
  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (AMSS++)     

  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้
ระบบสนับสนุนบริหำร     

  จัดกำรสถำนศึกษำ (SMSS++)     

  
4.พัฒนำระบบเครือข่ำย 
Internet     

  5. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร     
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 กลยุทธ์ที่  4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ต่อ)    

ที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหล่งงบ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

6 พัฒนำศักยภำพ 1.กำรนิเทศติดตำมและ  100,000        1.เยำวลักษณ์ แช่ตัง 

 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน      2.จันทร์เพ็ญ อินทนนท์   

 และบุคลำกร ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ     

  ทำงกำรศึกษำ(ผอ. 2.  ศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบ       
  ใหม่) 3. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร     

7 ครูคลังสมอง กำร 1. กำรจ้ำงบุคลำกรด้ำน   2,520,000    

 จ้ำงบุคลำกรด้ำน วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์     

 วิทยำศำสตร์และ 2. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร     
  คณิตศำสตร์ 

         

8 ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน 

1. กำรจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่ง
แผ่นดิน 

   850,000    อรอนงค์ เทนอิสสระ 

     

    2. สรุป/รำยงำนผลโครงกำร         
9 เสริมสร้ำงคุณธรรม  1.ศึกษำดูงำเขตสจุริตต้นแบบ  200,000    ปิยนำถ เครือวรรณ 

 จริยธรรมและ 2.ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำร     

 สถำนศึกษำ ประเมิน ITA Online     

 ธรรมำภิบำลใน 3.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรกระท ำ     

 (กิจกรรมส ำนักงำน ที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”     

 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4. กำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผูม้ี     

 สุจริต) ส่วนไดส้่วนเสียภำยนอก (EIT)     

  5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร     

  ประเมินสถำนศึกษำออนไลน ์     

รวมกลยุทธ์ที่ 4  710,000  3,570,000 1,000,000   
รวมกลยุทธ์ที่ 1 - 4 2,000,000  3,785,580 1,000,000   
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ส่วนที่ 4 
  ผลการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประจ าปี 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.2564 – 31 มี.ค.2565) พบว่ำมีกำรด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน  13  โครงกำร และยังไม่ด ำเนินกำร จ ำนวน  .12  โครงกำร 
(รอจัดสรรงบจำก สพฐ.) ดังนี้ 
4.1 สรุปผลการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      ผลกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2564 -  31 มีนำคม  2565 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ กลยุทธ์/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (/) ผลการด าเนินงาน 
      จ านวน แหล่งงบ แล้ว ยังไม่  อยู่ระหว่าง ด าเนินการแล้ว  (รอบ 6 เดือน)   

      (บาท)   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65   

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ             

1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ 1.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกัน 60,000 งบเขต 60,000             /     1.สถำนศึกษำได้รับวัสดุอุปกรณ์ 
  ผู้เรียนมีควำมปลอดภัย ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)                        ป้องกัน 
  จำกภัยทุกรูปแบบ  ให้สถำนศึกษำ ของแต่ละศูนย์เครือข่ำย                        2.สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
  ประจ ำปี 2565 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ี 1-17                        ตำมมำตรกำร 

  กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน             

2 กำรสร้ำงโอกำสและ 2.1 ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 10,000  งบเขต  10,000             /     กำรด ำเนินงำนกำรศึกษำภำค 

  ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ กำรศึกษำภำคบังคับ                        บังคับขับเคลื่อนได้อย่ำงมี 

  ให้กับประชำกรวัยเรียน งบประมำณป ี 2565                        ประสิทธภิำพ 

  ทุกคน 2.2 ติดตำมกำรด ำเนินงำน 10,000  งบเขต      / 
 

(รอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก สพฐ.)   

    ของสถำนศึกษำในกำร                         

    คัดกรองนักเรียนยำกจน                          

    2.3 พัฒนำคุณภำพกำรจดั 10,000  งบเขต      / 
 

(รอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก สพฐ.)   

    กำรศึกษำเรยีนรวม                         
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ที ่ กลยุทธ์/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (/) ผลการด าเนินงาน 

      จ านวน แหล่งงบ แล้ว ยังไม่ อยู่ระหว่าง ด าเนินการแล้ว  (รอบ 6 เดือน)   

      (บาท)   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65   

  กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21             
3 กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศ 3.1 กำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอนโดย  50,000  งบเขต      /   (รอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก สพฐ.)   
  ทำงวิชำกำร ท่ีสอดคล้องกับ ใช้เทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม              

 
            

  ทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ใน                         
    ศตวรรษที่ 21 ตำมบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน                         
    3.2 กำรนิเทศติดตำม                          
    3.3 จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกำรที่                         
    เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน                         

4 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 4.1พัฒนำทักษะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ 70,000  งบเขต      /   (รอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก สพฐ.)   
  ปฐมวัยที่ส่งเสริมทักษะสมอง(EF)  ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) และทักษะกำรคิด                        
  และทักษะกำรคิดส ำหรับเด็ก 4.2ประชุมถอดบทเรียนกำรจัดกิจกรรมที่                        
  ปฐมวัย  ส่งเสริมพัฒนำพหุปัญญำและทักษะสมอง(EF)                         

    
4.3 อบรมกำรใช้โปรแกรมกำรประเมิน
พัฒนำกำร                        

    นักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย                        
5 กำรส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร 5.1 กำรประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจ กำร 40,000  งบเขต      /   (รอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก สพฐ.)   
  สถำนศึกษำและกระบวนกำรเรียน จัดกิจกรรมและกำรประเมินคุณลักษณะอัน                         
  กำรจัดกำรเรียนรู้ พึงประสงค์และ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน                          
    5.2 สถำนศึกษำน ำสู่กำรปฏิบตัิ และ                         
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่นิเทศตดิตำม                          
    5.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้                          
    5.4 กำรประเมินและรำยงำนผล                          
    พึงประสงค์และ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์                          
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ที ่ กลยุทธ์/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย 
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 

(/) ผลการด าเนินงาน 
      จ านวน แหล่งงบ แล้ว ยังไม่ อยู่ระหว่าง ด าเนินการแล้ว  (รอบ 6 เดือน)   

      (บาท)   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65   

  กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21             

6 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน  6.1 กำรประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์  210,000  งบเขต       (รอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก สพฐ.) ผู้เรียนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ม ี

    ผลกำรทดสอบ NT ป.3 , O-NET ป.6, ม.3                       ผลกำรเรียนตำมเป้ำหมำยหลกัสูตร 

    6.2กำรประชุมปฏิบัติกำรถอดบทเรียนวิธี         /                 

    ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์                          

    6.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน4กลุ่ม                   /       

    สำระกำรเรียนรู้หลัก ดังน้ี ภำษำไทย                         

    คณิตศำสตร์ วิทยศำสตร์ และภำษำอังกฤษ                          

7 พัฒนำครูตำมกรอบวัดควำมรู ้ 7.1พัฒนำครูเพื่อสอบควำมรู้ตำมกรอบCEFR  70,000  งบเขต      /   (รอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก สพฐ.)   

  ทำงภำษำอังกฤษเพื่อ 7.2 ติดตำมประเมินผล                         

   ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 7.3 สรุป/รำยงำนผลโครงกำร                         

8 กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทำง 8.1 กำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอน   60,000  งบเขต      /   (รอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก สพฐ.)   

  วิชำกำรของสถำนศึกษำ โดยใช้  เทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้                          

  ในระดับมัธยมศึกษำเพื่อพัฒนำ 8.2กำรนิเทศติดตำม                          

  ควำมพร้อม(ด้ำนกำรอ่ำน 8.3จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกำรที่                         

  และวิทยำศำสตร์) ในกำร เหมำะสมกับบริบทของพื้นท่ีและผู้เรียน                        
   คณิตศำสตร์ประเมินระดับ เทคนิค/วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม                        
   นำนำชำติตำมโครงกำร  8.4 กำรนิเทศติดตำม                          

   PISA 8.5 จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีกำรท่ี                         

    เหมำะสมกับบริบทของพื้นท่ีและผู้เรียน                         
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ที ่ กลยุทธ์/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (/) ผลการด าเนินงาน 

      จ านวน แหล่งงบ แล้ว ยังไม่ อยู่ระหว่าง ด าเนินการแล้ว  (รอบ 6 เดือน)   

      (บาท)   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65   

  กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21             

9 กำรพัฒนำผู้เรียนด้ำน 9.1 สร้ำงคู่มือกำรประเมินพหุปัญญำ   50,000  งบเขต     /   (รอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเตมิจาก สพฐ.)   

  พหุปัญญำ 9.2 ประชุมชี้แจง                         

    9.3 กำรนิเทศ ติดตำม                          

    9.4 กำรค้นหำวิธีปฏิบัติกำรที่ดี                         

10 ส่งเสริมและพัฒนำ 10.1 ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถ  90,000  งบเขต     /   (รอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเตมิจาก สพฐ.)   

  ควำมสำมำรถใน ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอน                         
  กำรจัดกำรเรยีนรู้ของ ด้ำนวิทย์ - คณิต (40,000)                         

   ครูผู้สอนด้ำนวิทย-์คณิต 10.2 พัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำร                         

    จัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ                         

    "Coding และ Computing                          

    Science " (50,000)                         

11 กำรส่งเสริมและพัฒนำ 11.1 ศึกษำรวบรวมข้อมูลสภำพปัจจุบัน  100,000  งบเขต     / 
 

(รอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเตมิจาก สพฐ.)   

  ระบบประกันคณุภำพ ปัญหำพัฒนำขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำร                         

  กำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำร ประกันคุณภำพที่เหมำะสม                         

  ประกันคณุภำพภำยใน 11.2 ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกัน                         

   สถำนศึกษำ 11.3 กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำช่วยเหลือ                         

    11.4 ติดตำม ช่วยเหลือ แนะน ำ                         

    11.5 กำรสังเครำะห์ SAR ระดับเขตพ้ืนที่                         

    11.6 สรุปรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำน                         
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ที ่ กลยุทธ์/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (/) ผลการด าเนินงาน 

      จ านวน แหล่งงบ แล้ว ยังไม ่ อยู่ระหว่าง ด าเนินการแล้ว  (รอบ 6 เดือน)   

      (บาท)   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65   

  กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21             

12 กำรนิเทศบูรณำกำร 12.1 กำรนิเทศควำมพร้อมกำรจัด 230,000  งบเขต  107,900               /   1.ทรำบปัญหำ/อุปสรรค  
  เพื่อยกระดับคุณภำพ กำรเรียนกำรสอนในช่วงกำรแพร่ระบำด                       กำรจัดกำรเรียนกำรสอนชว่ง 
  ทำงกำรศึกษำ ของไวรัสโคโรน่ำ (Covid 19)                       สถำนกำรณ์โควิด 
    12.2 กำรนิเทศตำมประเด็นกำรพัฒนำ                       2.มีแผนกำรนิเทศกำรจัดกำร 
    คุณภำพกำรศึกษำและควำมต้องกำร                       เรียนกำรสอน 
    ของเขตพ้ืนท่ี                         
    12.3 กำรพัฒนำคุณภำพในกำรด ำเนินงำน                         
    ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                         
    และงำนวิจัย                         
    12.4 กำรส่งเสริมกำรเผยแพร่งำนวิจัย                         
    ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ                         

    ศึกษำนิเทศก์                         

13 พัฒนำประสิทธิภำพ 13.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สร้ำงคลิป 30,000  งบเขต  6,500          /       กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถสร้ำง 
  กำรด ำเนินคณุภำพ วีดีโอจัดกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม                       คลิปวีดีโอเพื่อประกอบ 
  สิ่งแวดล้อม 13.2 นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน                       กำรจัดกำรเรียนรู้ 

14 สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 14.1 สนับสนุนงบประมำณศูนย์พัฒนำ 200,000  งบเขต     / 
 

(รอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเตมิจาก สพฐ.)   
  ศูนย์พัฒนำคุณภำพ คุณภำพกำรศึกษำจ ำนวน  17  ศูนย์                           
  กำรศึกษำ 14.2 ติดตำมประเมินผล                         

15 ส่งเสริมศักยภำพนักเรยีน 15.1 นิเทศ/ติดตำม/ก ำกับค่ำยวิชำกำร  50,000 /   งบสพฐ.  50,000                  / ผู้เรียนมีศักยภำพทำง  
  ด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ 15.2 เตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน RT 1,000,000 / งบอบจ. 900,000                   / ศิลปะดนตรี กีฬำวิชำกำร  
  และวิชำกำร 15.3 เตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน NT                       สูงขึ้น 
    15.4 งำนศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์                          

    เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                         

    15.5 งำนศิลปหัตถกรรม ระดับเขต                         
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ที ่ กลยุทธ์/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (/) ผลการด าเนินงาน 

      จ านวน แหล่งงบ แล้ว ยังไม่ อยู่ระหว่าง ด าเนินการแล้ว  (รอบ 6 เดือน)   

      (บาท)   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65   

  กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21             

16 เสรมิสร้ำงคุณธรรม  16.1 นิเทศโรงเรียนสุจริต 165,580   งบสพฐ.    / 
 

(รอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจาก สพฐ.)   
  จริยธรรมและธรรมำภิบำล 16.2 บริษัทสร้ำงกำรดี                         
  ในสถำนศึกษำ(โรงเรียน 16.3 ประเมินสถำนศึกษำออนไลน์                         
  สุจรติ) 16.4 กำรขับเคลื่อนต้ำนทุจริต                         

  
 

16.5 สร้ำงส ำนึกพลเมือง                         

  กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา             

17 ขับเคลื่อนเป้ำหมำย 17.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ 224,630 งบเขต  224,630        /         1. สพป.ขก 3 มีแผนปฏิบัตกิำร  
  ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนปฏิบัติกำร ปี2565 (196,500)     

 
                2. สถำนศึกษำมกีรอบทิศทำง 

  สพป.ขอนแก่น 3  17.2 ประชุมกลั่นกรอง (8,490)                /       วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    17.3 น ำเสนอแผนปฏิบัติกำร (5,040)             

   
 /   3.มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

    17.4กำรจัดท ำรำยงำนผล (14,600)            /       /     
 18 พัฒนำกำรด ำเนินงำนดำ้น 18.1 กิจกรรมประชุมผู้บริหำร 80,000 งบเขต 80,000      /           ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

  ประสิทธิภำพ สถำนศึกษำผู้บริหำรกำรศึกษำ                       สพป.ขก 3 ได้รับกำรพัฒนำ 
  ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 และประธำนศูนย์พัฒนำ                       ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 
  

 
คุณภำพกำรศึกษำ (30,000)                         

  
 

18.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนำศูนย์               /  /         
    บริกำรร่วม One Stop                          
    Service Center (50,000)                         
    18.3 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ี                         
    18.4 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพ                         
    กำรปฏิบัติรำชกำร                         
    18.5 ประชำสัมพันธ์สร้ำงสรรค์กำรศึกษำ                         
    18.6 สืบสำนส่งเสริมวัฒนธรรม                         
    18.7 กำรควบคุมภำยใน                         
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ที ่ กลยุทธ์/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (/) ผลการด าเนินงาน 

      จ านวน แหล่งงบ แล้ว ยังไม่ อยู่ระหว่าง ด าเนินการแล้ว  (รอบ 6 เดือน)   

      (บาท) 
 

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65   

      กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

19 พัฒนำศักยภำพ 19.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำง 235,370 งบเขต 205,370     
  

    / 1.อบรมเชิงปฏิบัติกำร และ 
  ข้ำรำชกำรครูและ  วิชำกำรและกำรศึกษำดู           

 

           ศึกษำดูงำน บุคลำกร 
  บุคลำกรทำงกำร  งำน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้           

 

           เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ 

  ศึกษำ สังกัด สพป. 19.2 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 15,000 งบเขต     5,710    
 

   /        2.รำงวัลข้ำรำชกำรครูและ 
 ขอนแก่น เขต 3 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร            บุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น / 
              รำงวัลครูดีในดวงใจระดับชำติ  
              /รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.OBEC  
              AWARDS /รำงวัลผู้บังคับ  

  
 

                       
บัญชำลูกเสือแห่งชำต ิ 
/รำงวัลคุรุสภำ 

    19.3ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออำชีพ   6,710     /  /  /  / /   /  อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 

          

           

พร้อมสร้ำงควำมตระหนัก 
สร้ำงควำมเข้ำใจใน
จรรยำบรรณและวิชำชีพให้ครู
ผู้ช่วย เขำ้ใจถึงบทบำทหน้ำที่
ในฐำนะกำรเป็นครูที่ดี 

20 ตรวจสอบกำร 20.1 กำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกร 30,000 งบเขต  17,000              /   1.บคลำกร ตสน.ได้รับ 
  ด ำเนินงำน กำรเงิน 20.2 ออกตรวจสถำนศึกษำ                       กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
  กำรบัญชี/พสัด ุ                         2.ทรำบปัญหำอุปสรรค  
  สถำนศึกษำ                     

 
  และให้ค ำแนะน ำสถำนศึกษำ 

21 พัฒนำบุคลำกรด้ำน 21.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ 40,000 งบเขต  40,000           /     กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำม 
  เทคโนโลย ี ควำมเข้ำใจกำรน ำข้อมูลในระบบติดตำม                       เข้ำใจระบบ E-menscr 
  สำรสนเทศและกำร และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)                       และระบบ AMSS/SMSS 
  สื่อสำร  21.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้                     

 
  

  ระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน             
  เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (AMSS++)             
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ที ่ กลยุทธ์/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (/) ผลการด าเนินงาน 
      จ านวน แหล่งงบ แล้ว ยังไม่ อยู่ระหว่าง ด าเนินการแล้ว  (รอบ 6 เดือน)   

      (บาท)   (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 
ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65   

  กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา             
  พัฒนำบุคลำกรด้ำน 21.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้                      /   
  เทคโนโลย ี ระบบสนับสนุนบริหำร                         
  สำรสนเทศและกำร จัดกำรสถำนศึกษำ (SMSS++)                         
  สื่อสำร (ต่อ) 21.4พัฒนำระบบเครือข่ำย Internet                         

22  พัฒนำศักยภำพ 22.1 กำรนิเทศติดตำมและ                       1.กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำร 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 100,000 งบเขต 56,490      /   /         พัฒนำเต็มศักยภำพ 
  และบุคลำกร ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ                       2.กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำม 
  ทำงกำรศึกษำ(ผอ.ใหม่) 22.2 ศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบ                       เข้ำใจในวิชำชีพเกิดกำร 
                          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

23 ครูคลังสมอง  กำรจ้ำงบุคลำกรด้ำน 2,520,000 งบสพฐ. 2,209,200      / / / / / / / โรงเรียนท่ีขำดแคลนครู 
  กำรจ้ำงบคุลำกรด้ำน วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์                        ด้ำนวิทยำศำสตร์และ 
  วิทยำศำสตร์และ                         คณิตศำสตร์ได้รับจัดสรรมี 
  คณิตศำสตร ์                          ครูผู้สอน 

24 ครูผู้ทรงคณุค่ำแห่งแผ่นดิน กำรจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 850,000 งบสพฐ. 425,000      / / / / / / / มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    

 
                      ต่อเนื่องและมปีระสิทธิภำพ 

25 เสรมิสร้ำงคุณธรรม  24.1 ศึกษำดูงำเขตสุจริตต้นแบบ 200,000 งบสพฐ.     / 
 

(รอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเตมิจาก สพฐ.)   
  จริยธรรมและ 24.2 ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำร                         
  สถำนศึกษำ ประเมิน ITA Online                         
  ธรรมำภิบำลใน 24.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรกระท ำ                         
  (กิจกรรมส ำนักงำน ท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”                         
  เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 24.4 กำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มี                         
  สุจรติ) ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)                         
    24.5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร                         

    ประเมินสถำนศึกษำออนไลน์                         
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4.2 ผลการก ากับตดิตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2565  แยกรายโครงการ ดังนี้ 

 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วยโครงกำร จ ำนวน 25 โครงกำร และได้ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ในรอบ 6 เดือนแรก ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565  ผลปรำกฏว่ำ ด ำเนินงำนแล้ว จ ำนวน 13       
โครงกำร  และยังไม่ด ำเนินงำน จ ำนวน  12  โครงกำร (รอจัดสรรงบ จำก สพฐ.)  ดังนี้  

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ/นำงสำวนิภำพร พจนำ  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
                      1 เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                      2 ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
                      3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีควำมปลอดภัยทุกรูปแบบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
วัตถุประสงค์ 
  1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยทุกรูปแบบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ในระหว่ำงที่เรียนอยู่ที่สถำนศึกษำ 
  2 เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนทุกคนในสังกัด 
ด ำเนินชีวิตได้อย่ำงปกติสุขตำมแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยควำมปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
เป้าหมาย 
  นักเรียนทุกคนในสังกัด เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริม
สนับสนุน   กำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยทุกรูปแบบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (Covid-19) 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 60,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  60,000 บำท 

ผลการด าเนินงาน   
สถำนศึกษำได้รับวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน และสถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 

ภาพประกอบกิจกรรม                                                                        
 
 
 
 
 
 



45 
โครงการ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

       /นำงสำวศิริกำนดำ  คงโพธิ์น้อย/นำยพิภพ เอกวุธ/นำงปภัชญำ  มิ่งขวัญ      
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1 เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2 ประเด็นยุทธศำสตร์ พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  

                        -  พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต : ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ 
  1  เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำภำคบังคับ 
  2  เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน 
                   3 เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม 
เป้าหมาย  
  1 ขับเคลื่อนด ำเนินงำนกำรศึกษำภำคบังคับ ปีกำรศึกษำ 2565 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลำงคันฯ
โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 10 โรง  
                     2 ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน นักเรียนกลุ่มเสี่ยงออก
กลำงคันหรือนักเรียนที่ประสบปัญหำด้ำนครอบครัว ทุกคน 

3 นักเรียนพิกำรเรียนรวมร้อยละ 90 ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด และ 
ควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 30,000 บำท(งบเขต) 
2.งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  10,000 บำท 

ผลการด าเนินงาน   
มีกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำภำคบังคับขับเคลื่อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ภาพประกอบกิจกรรม                                                                        
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



46 
โครงการ  การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ/นำงสำวยุพำพร หรเสริฐ      
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ   ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1 เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภำพพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
- คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษ 

ที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
  1 เพื่อพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 
  2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย 
  1 ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำเป็นครูมืออำชีพ  
  2 นักเรียนมีทักษะ คุณลักษณะ สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 50,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
โครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยท่ีส่งเสริมทักษะสมอง (EF) และทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ/นำงสำวเสำวนีย์ เวชพิทักษ์      
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1 เป้ำหมำย  
                        - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                - สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
                     2 ประเด็นยุทธศำสตร์  
                        - ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
                        - พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
                        เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ท ำให้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัยให้มีศักยภำพในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะสมอง 
(EF)และทักษะกำรคิดส ำหรับผู้เรียนปฐมวัยได้                         

2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำให้สำมำรถจัดกำรศึกษำปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ         
เป้าหมาย 
  1 เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ สำมำรถเข้ำถึง และได้รับกำร
ดูแลและกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงเหมำะสม มีคุณภำพ ทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน รวมถึงมีระบบคัดเลือกเด็กเข้ำเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับช่วงวัย มีระบบฐำนข้อมูลที่เอื้อต่อกำรดูแลที่เชื่อมโยง
กันได้ระหว่ำงหน่วยงำน และมีกำรพัฒนำบุคลำกรที่เก่ียวข้อง มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำง
กระทรวงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภำพ 
   2 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้รับปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mindset) เกี่ยวกับควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรตั้งครรภ์ กำรเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 70,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
โครงการ  การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

        /นำงสำวยุพำพร หรเสริฐ  /นำยปริญญำ เฉิดจ ำเริญ  /นำยอดุลย์ วงศ์ก้อม       
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1 เป้ำหมำย   
   - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     - สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต        
2 ประเด็นยุทธศำสตร์.ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21  
   - กำรเปลี่ยนโฉมบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่  
   - กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับทุกประเภท  
   - กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและ 
กระบวนกำรเรียนกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำให้สำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสอดคล้องกับจุดเน้น บริบทควำมต้องกำรของท้องถิ่น ซึ่ง
หลักสูตรจะเป็นตัวก ำหนดทิศทำงของ กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
    1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องตำมบริบท จุดเน้น ที่ตอบสนองต่อ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร กำรอ่ำนคิดวิเครำะห์เขียน และ
จุดเน้นในระดับเขตพ้ืนที่  
    2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำและส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรประเมินของครูที่
ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร กำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ 
เขียน และจุดเน้นในระดับเขตพ้ืนที่    
เป้าหมาย 
  1 สถำนศึกษำทุกแห่ง ร้อยละ 100 ได้รับกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกิจกรรม พัฒนำคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน 
    2 ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำพัฒนำคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ เขียน 
     3 นักเรียนปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ กำรอ่ำน 
คิดวิเครำะห์ เขียน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 40,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 
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โครงการ  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ/นำงสำวรุ่งนภำ แสนอ ำนวยผล 

       /นำงปภชัญำ  มิ่งขวัญ/นำงสำววรำรัตน์  ศรีปัญญำ/นำยกีรติ ชำดำเม็ก 
       /นำงสำวยุพำพร หรเสรฐิ/นำงสำวโศศิษฐำ  ไชยเทศ/นำยทยุต  เทวบุตร     

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
1 เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภำพพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
- คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษ 

ที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
              1 เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ NT, O-NET และถอดบทเรียนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ดี  
              2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 4 สำระกำรเรียนรู้หลัก 

3  เป้ำหมำย 
                กิจกรรม 1 วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ NT,O-NET และถอดบทเรียนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ดี 

1) สถำนศึกษำในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทุกแห่ง (ร้อยละ 100)  มี 
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ RT ชั้นป.1 , NT ชั้น ป.3 , O-NET ชั้น ป.6 และม.3 สพป.ขอนแก่น เขต 3          
มีรำยงำนกำรถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

                     กิจกรรม 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 4 สำระกำรเรียนรู้หลัก 
             1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                       1.1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สังกัดท่ีสมัครใจสอบ O-NET 
                       1.2) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สังกัดที่สมัครใจสอบ NT 
                 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                      ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ในสังกัด จ ำนวน  177  โรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 16 คน 
                 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
            ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ โรงเรียน จ ำนวน 177 แห่ง  
 
                 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
              4.1) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษทุกระดับชั้น  จ ำนวน  200 คน  

           4.2) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ไม่จบวิชำเอกภำษำอังกฤษ จ ำนวน 170 คน 

เป้าหมาย 
                กิจกรรม 1 วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ NT,O-NET และถอดบทเรียนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
                     1) สถำนศึกษำในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทุกแห่ง (ร้อยละ 100)  มีรำยงำนกำร
วิเครำะห์ผลกำรทดสอบ RT ชั้นป.1 , NT ชั้น ป.3 , O-NET ชั้น ป.6 และม.3 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 มีรำยงำนกำรถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
ในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
               กิจกรรม 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 4 สำระกำรเรียนรู้หลัก 
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             1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
                       1.1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สังกัดที่สมัครใจสอบ O-NET 
                       1.2) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สังกัดที่สมัครใจสอบ NT 
                 2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
                      ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ในสังกัด จ ำนวน  177  โรงเรียน  
                 3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
            ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ โรงเรียน จ ำนวน 177 แห่ง  
                4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
           4.1) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษทุกระดับชั้น   
                   4.2) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ไม่จบวิชำเอกภำษำอังกฤษ  
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 210,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 
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โครงการ  การพัฒนาครูตามกรอบวัดความรู้ทางด้านภาษา (CEFR) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
            ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ/นำงสำวโศศิษฐำ ไชยเทศ 
                            /นำยทยุต  เทวบุตร   
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   

1 เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2 ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับ 

ศตวรรษท่ี 21 
3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถี 

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้ำนสำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือควำมสำมำรถของครูผู้สอนภำษำอังกฤษในทุกระดับชั้นตำมกรอบกำรวัดระดับภำษำตำม 
มำตรฐำนสำกลของยุโรป (CEFR) 
  2 เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรของครูผู้สอนที่ไม่จบ
วิชำเอกภำษำอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
เป้าหมาย 
  นักเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 มีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อื่น ได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 70,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 
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โครงการ  การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อม          
            (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมผลและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ/นำยอดุลย์  วงศ์ก้อม    
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1 เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภำพพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  

สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
                    1. เพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำในระดับมัธยมศึกษำในสังกัด 
                    2. เพื่อพัฒนำควำมพร้อม (ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติ  
เป้าหมาย 
  ครูผู้สอน และผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นคนดี มีคุณภำพพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 60,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 
 

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



53 
โครงการ การพัฒนาผู้เรียนดา้นพหุปัญญา 

 กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมผลและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ/นำงธัญกนก  ศรีบุญโรจน์ 
                            /นำงสำวยุพำพร  หรเสริฐ/นำงปภัชญำ  มิ่งขวัญ      
 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1 เป้ำหมำย  สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
   - คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อพัฒนำครูในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำนพหุปัญญำ 
2 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมที่แตกต่ำงกันของแต่ละบุคคลตำมแนวทำงพหุปัญญำ 

เป้าหมาย 
   โรงเรียน จ ำนวน 177 แห่ง ในสังกัดมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคน 
ตลอดช่วงชีวิต 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 50,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านวิทย์-คณิต และพัฒนาศักยภาพครู                

  ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ “Coding และ Computing Scienceประจ าปีการศึกษา 2565                   
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมผลและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ/นำยกีรติ ชำดำเม็ก 
                            /นำงสำววรำรัตน์ ศรีปัญญำ/นำงสำวปิยนำถ  เครือวรรณ/นำงสำวยุพำพร  หรเสริฐ 
                            /นำงสำวเสำวนีย์ เวชพิทักษ์/นำงธัญกนก  ศรีบุญโรจน์                       
ควำมสอดคล้องกับแผน ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

      1 เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภำพพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
      3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
         คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก 

ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค์ 

       1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนด้ำนวิทย์-คณิต  
       2 เพื่อพัฒนำศักยภำพครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ “Coding  

และ Computing Science” 
เป้าหมาย 

      1 นักเรียนทุกคนในสังกัดมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ ำเป็นของ 
โลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล เพิ่มข้ึน มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

       2 ครูผู้สอนมีกำรพัฒนำด้ำนด้ำนวิทย์-คณิต  และมีกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร 
ค ำนวณ “Coding และ Computing Science” ส่งเสริมผู้เรียนด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม
ผ่ำนกำรออกแบบตำมกำรจัด กำรเรียนรู้แบบ STEM Education 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 พ.ย. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 90,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 
   

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
โครงการ  การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภาย 
             ในสถานศึกษา 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ/นำงสำวโศศิษฐำ ไชยเทศ 
                            /นำงภัทรำภรณ์  เบญจวัฒนำนนท์/นำงธัญกนก  ศรีบุญโรจน์       
ควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   

 1 เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2 ประเด็นยุทธศำสตร์ประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติคนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ       

กำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
ด้ำนกำรบริหำรจัด  กำรระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
วัตถุประสงค์                   

1 ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำ 

2 เพื่อให้โรงเรียนสำมำรถเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรอง 
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  
เป้าหมาย 

นักเรียนในสังกัด ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของ 
โลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและตลอดชีวิต 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 64 – 30 พ.ค.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 100,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
โครงการ  การนเิทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมผลและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

/นำยพิภพ เอกวุธ/นำยทยุต เทวบุตร    /นำงปภัชญำ มิ่งขวัญ         
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำน กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1 เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภำพพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
- คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  

สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนนิเทศกำรศึกษำให้เป็นระบบและมีประสิทธิผล 
2 เพื่อพัฒนำสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ให้มีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

เป้าหมาย 
1 โรงเรียน จ ำนวน 167 แห่ง ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
2 ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 17 ศูนย์  
3 ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 18 คน        

ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ม.ค. 65 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 230,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  107,900 บำท 

ผลการด าเนินงาน   
1.ทรำบปัญหำ/อุปสรรค กำรจัดกำรเรียนกำรสอนช่วงสถำนกำรณ์โควิด 

                     2.มีแผนกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ภาพประกอบกิจกรรม                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



57 
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ/นำยปริญญำ  เฉิดจ ำเริญ   
                            /นำงสำวยุพำพร  หรเสริฐ   
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  3  ทุกแห่ง    
เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่ำงยั่งยืนมีสมดุล 
              เชิงปริมาณ 
     1  โรงเรียนทุกโรงในสังกัด  ร้อยละ  100  เป็นโรงเรียนที่บริหำรจัดโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
     2  บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  3 ร้อยละ 
100  บริหำรจัดกำรขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เชิงคุณภาพ  
    1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด ำเนินกำรโรงเรียนที่บริหำรจัดโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นมิตรกับสภำพแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  3 ด ำเนินกำรโรงเรียนที่บริหำรจัด
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นมิตรกับ
สภำพแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ม.ค. 65 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 30,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  6,500 บำท 

ผลการด าเนินงาน   
1 กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถสร้ำงคลิปวีดีโอเพ่ือประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2 พัฒนำวิทยำกร ประจ ำศูนย์ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับบุคลำกร 

จำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนำยสมบัติ  พัฒนะวำณิชนันท์ หัวหน้ำกองเสริมสร้ำงทัศน์คติกำรใช้ไฟฟ้ำ 
และทีมงำน พร้อมร่วมกันวำงแผนกำรจัดกิจกรรมประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ณ ศูนย์ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ภาพประกอบกิจกรรม     
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
โครงการ   สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
                            นำงศุภิสรำ ศรีไสย/นำงสำวจิตรลดำ ต้นพรหม/นำงสำวยุพำพร หรเสริฐ   
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1 เป้ำหมำย   
                        - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                        - สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 

2  ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง 
    1) เป้ำหมำย   

                             - บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
                         2) ประเด็นยุทธศำสตร์  
                             - กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง 
                         3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
                            กำรด ำเนินโครงกำร “พัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน” มีกิจกรรมที่
หลำกหลำยเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ เช่น กำรส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเสิศ  
กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งระบบ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง และมีคุณภำพ  นอกจำกนี้  ยังมีกิจกรรมพัฒนำ
ควำมสำมำรถและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรท่ีสอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อม
ส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และ ส่งเสริมสถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นคนดี และพัฒนำสังคมไทยให้มีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต  
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 17 ศูนย์ 
เป้าหมาย 
  1. นักเรียนทุกคนในสังกัดเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                     2. สถำนศึกษำในสังกัดมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 มิ.ย. 65 – 15 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 200,000 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
โครงการ  ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด/นำงสำวปิยนำถ  เครือวรรณ   
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
           เป้ำหมำย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21      
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้             
                         1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                         คนไทยมีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
               1 เพื่อเป็นเวทีในกำรแสดงศักยภำพทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ และวิชำกำรของนักเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 3  
              2 เพื่อพัฒนำส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ และวิชำกำร  ให้สำมำรถ
แข่งขัน ในระดับเขตพ้ืนที่และระดับสำกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้าหมาย 
              1 คณะครู นักเรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ได้เข้ำ
ร่วมงำนมหกรรม กำรแข่งขันศิลปะ ดนตรี กีฬำ และวิชำกำร  
              2 นักเรียนในสังกัดและในก ำกับได้แสดงออกถึงศักยภำพทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำและวิชำกำร
สำมำรถเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและเข้ำแข่งขันในระดับสำกลได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 50,000 บำท(งบ สพฐ.)/1,000,000(งบ อบจ.) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  50,000 บำท(งบ สพฐ.)/900,000บำท(งบ อบจ.) 

ผลการด าเนินงาน 
                     ผู้เรียนมีศักยภำพทำง ศิลปะดนตรี กีฬำวิชำกำร สูงขึ้น 
ภาพประกอบกิจกรรม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
โครงการ   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)  
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด/นำงสำวปิยนำถ  เครือ ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

1 เป้ำหมำย ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ      
            แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  1 ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ           
                        1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
         -ประเทศไทยปลอดกำร ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์ 
   1 เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหำร 
  2 เพื่อให้ผู้บริหำร ครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)  
เป้าหมาย 
           1 สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู นักเรียนสำมำรถด ำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตได้และมีวัฒนธรรม
ค่ำนิยมสุจริต         
                     2 ผู้บริหำร ครู นักเรียน มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1.งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 165,850 บำท(งบ สพฐ.) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จาก สพฐ. 
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โครงการ  การด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ของ สพป.ขก. 3 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน/นำงศภุิสรำ  ศรีไสย/นำงสำวจิตรลดำ  ต้น  
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

เป้ำหมำย  
- ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำ งำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำม 

ต้องกำร ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
             -    ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
                    ประเด็นยุทธศำสตร์  

- ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำร 
พัฒนำ ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ พัฒนำและปรับ
ระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัยภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
                     โครงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ ของ สพป.ขก 3 ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ  
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐจึงมีประเด็นยุทธศำสตร์ ที่เน้นกำรปรับเปลี่ยนภำครัฐ ยึด
หลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐ ต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำท
ภำรกิจ ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรม กำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
วัตถุประสงค์   

1  เพื่อด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

2  เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เป้าหมาย                     
  1  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 
  2 กำรประชุมกลั่นกรองทบทวนแผนพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ระยะ 3 ปี (2563-2565) ปี 2565  
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565   
ระยะเวลาการด าเนินการ 25 พ.ย. 64 – 20 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 224,630 บำท(งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  224,630 บำท 

ผลการด าเนินงาน 
1 สพป.ขก 3 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   
2 สถำนศึกษำมีกรอบทิศทำงวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ  พัฒนาการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพของ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ ำนวยกำร/นำงสำวปดิวรัดำ เศษสันต์/นำยศักดำ  ศรีอรรคพรหม  
ควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
                             1 เปำ้หมำย   
                                - ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
                            - ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำ งำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
                           - ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
                            2 ประเด็นยุทธศำสตร์  

- ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำร 
พัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจและทุกพ้ืนที่           
                               - ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ  

- พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย 
                               - ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                          3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
                             โครงกำร พัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนประสิทธิภำพ สพป.ขก 3 ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐจึงมีประเด็นยุทธศำสตร์ที่เน้นกำร
ปรับเปลี่ยนภำครัฐ ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่
เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรม กำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงมี กำรบริหำร ที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม  
วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนประสิทธิภำพ ของ สพป.ขก 3 
2  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรของผู้รับบริกำร      

                          3. เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
เป้าหมาย 
                           1 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และอยู่ในระดับที่น่ำพึงพอใจ 
        2 ขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ และเกิดผลส ำเร็จเป็นรูปธรรม 
        3 เกิดกำรบูรณำกำรและควำมเชื่อมโยงในกำรพัฒนำงำนไปสู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
 ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 80,000 บำท(งบเขต) 
                     2   งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  80,000 บำท 
 
 
 
 
 



63 
ผลการด าเนินงาน 

1  สพป.ขก 3 มีศูนย์ One Stop sevice ที่มีมำตรฐำน ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
                     2  ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำน 
ภาพประกอบกิจกรรม 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการด้านคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุม่พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/นำงยุวดี แสนเมือง/นำยธีระชัย   ปิดตำยัง    
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

1 เป้ำหมำย 
                       คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2 ประเด็นยุทธศำสตร์  
                        กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต/กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
                     3 กำรบรรลเุป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ   
                        -สถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  มีทักษะที่จ ำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21   
                       -พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หลักสูตรและกระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้ง
ระบบ ทั้งในรูปแบบFace to Face และ Online ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ  
                       -ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนำสุขภำวะนักเรียนที่ดี มีพัฒนำกำรที่สมวัย   
วัตถุประสงค์ 
  1 เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ   
มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  
  2 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
   3 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                    4 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีผลงำนโดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
เป้าหมาย 
  1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3      
  2  ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 255,000 บำท (งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง 12,420 บำท 

ผลการด าเนินงาน 
                     รำงวัลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น/อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วยพร้อมสร้ำงควำม
ตระหนัก สร้ำงควำมเข้ำใจในจรรยำบรรณและวิชำชีพให้ครูผู้ช่วย เข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ในฐำนะกำรเป็นครูที่ดี 
ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



65 
โครงการ   ตรวจสอบการด าเนินงาน การเงิน การบัญชี การพัสดุ สถานศึกษา 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภำยใน/นำงสำวบุษบำ  สุขเอม  
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  1 เป้ำหมำย ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2 ประเด็นยุทธศำสตร์ บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต 
               3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
วัตถุประสงค์ 
  1 เพื่อสอบทำนควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและด้ำน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2 เพื่อกำรสอบทำนผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ ว่ำบรรลุเป้ำหมำย ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่งมติคณะรัฐมนตรี ก ำหนด 
  3 เพื่อสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยรับตรวจมีควำม
เพียงพอ และเหมำะสม 
  4 เพื่อติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข 
กำรบริหำรงำนและ กำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงำน รวมทั้ง  มีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 
  5 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำ ได้รับทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ และสำมำรถตัดสินใจ
แก้ปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว และทันเหตุกำรณ์  
เป้าหมาย 
  1  ตรวจสอบระดับสถำนศึกษำ จ ำนวน 15 แห่ง 
     1) ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี (กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 10 ข้อ) 
     2) ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
     3) ตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำย  
  2 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  
         1) ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคมจำกำกรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำในช่วงกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด 19)  
          2) ตรวจสอบเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 30,000 บำท (งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  17,000 บำท 

ผลการด าเนินงาน 
                     1 บุคลำกร หน่วยตรวจสอบภำยใจได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
                     2 ทรำบปัญหำอุปสรรค และให้ค ำแนะน ำสถำนศึกษำ 
 
 
 
 



66 
โครงการ   พัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
                            /นำงสำวกนกพร  อัครพิเชษฐ์   
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
         1 เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                2 ประเด็นยุทธศำสตร์. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม/กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
กำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21 
                 3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำ สำมำรถน ำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) มำใช้ในกำรติดตำมและบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ มีโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ ให้มีควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำนและกำรรำยงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม 
วัตถุประสงค์ 
  1 เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักในควำมส ำคัญของกำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบติดตำม
และประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) และน ำเข้ำข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน เที่ยงตรง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรติดตำมและประเมินผลต่อไป 
  2 เพื่อให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 และ
สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถใช้โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (AMSS++) และระบบ
สนับสนุนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (SMSS) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  
เป้าหมาย 
  1 ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถน ำข้อมูลโครงกำร/กำรด ำเนินงำนเข้ำระบบ ติดตำม
ประเมินผลแห่งชำติ(eMENSCR) ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตำมก ำหนดเวลำ  
  2 บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 และสถำนศึกษำ
ในสังกัด สำมำรถใช้โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (AMSS++) และ SMSS ร่วมกันรับ-ส่ง
หนังสือรำชกำร และใช้งำนระบบในส่วนต่ำงๆ บันทึกข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ม.ค. 65 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 40,000 บำท (งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  40,000 บำท 

ผลการด าเนินงาน 
                     กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบ E-menscr และระบบ AMSS/SMSS  
ภาพประกอบกิจกรรม 
 
 
       
 

 

 

 



67 
โครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล/นำงสำวเยำวลักษณ์  แช่ตัง/นำงจันทร์เพ็ญ  อินทนนท์   โทรศัพท์   
ควำมสอดคล้องกับแผน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1 เป้ำหมำย 
                       -คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   

  -คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21   
สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                       -คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำ ดีขึ้น 
                     2 ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
                     3 กำรบรรลเุป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ   
                        -สถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพมีทักษะ ที่จ ำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ 
  1 เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3 ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพมีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
            2  เพื่อกำรพัฒนำก่อนกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ในกำรประเมิน
สัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในระยะ 1 ปี  
เป้าหมาย 
  1  ผู้บริหำรสถำนศึกษำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2 ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ภำยใน 1 ปี ได้รับพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
ตำมองค์ประกอบตัวชี้วัดกำรประเมินที่ สพฐ.ก ำหนด 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ม.ค. 65 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 100,000 บำท (งบเขต) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  56,490 บำท 

ผลการด าเนินงาน 
                     1 กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ 
                     2 กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิชำชีพเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ภาพประกอบกิจกรรม 
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โครงการ  ครูคลังสมอง การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล/นำงสำว อรอนงค์  เทนอิสสระ    
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
                             1 เปำ้หมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                             2 ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                             3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ คน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัด
กำรศึกษำในทุกระดับทุกประเภท  
วัตถุประสงค์ 
  1 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษำและโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ  
                    2 เพื่อแก้ปัญหำโรงเรียนขำดแคลนครูในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
เป้าหมาย 
   ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ให้สูงขึ้น แต่โรงเรียนประถมศึกษำและ
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 2,520,000 บำท (งบ สพฐ.) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  2,209,200 บำท 

ผลการด าเนินงาน 
                    โรงเรียนที่ขำดแคลนครู ด้ำนวิทยำศำสตร์และ คณิตศำสตร์ได้รับจัดสรรมีครูผู้สอน 
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โครงการ  ครูผู้ทรงคุณค่าแหง่แผ่นดิน 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล/นำงสำว อรอนงค์  เทนอิสสระ    
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

1 เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2 ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ คนไทยเป็น 

คนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุก
ระดับทุกประเภท        
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมและบริหำรจัดกำรข้ำรำชกำรครูที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง 
สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนส่งผลท ำให้คุณภำพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ดีขึ้น  
เป้าหมาย 
   สรรหำครูดี ครูเก่ง ที่มีผลกำรสอนในเชิงประจักษ์มีจิตวิญญำณควำมเป็นครูสูงทีเกษียณอำยุรำชกำร
ไปแล้วเข้ำมำสอนในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและขำดแคลนวิชำเอกของสถำนศึกษำ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 850,000 บำท (งบ สพฐ.) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  425,200 บำท 

ผลการด าเนินงาน 
                    มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
             (กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 
กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติตตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ/นำงสำวปิยนำถ  เครือวรรณ   
ควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

เป้ำหมำย ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ      
           แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ          
  เป้ำหมำยที่ 1) ประเทศไทยปลอดกำร ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ . กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสู่ธรรมำภิบำลโดยมุ่งเน้น
กำรพัฒนำทั้งระบบโดยองค์รวม 
วัตถุประสงค์ 
   1  เพื่อพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 ให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต     
  2 เพื่อให้บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  มีกำร
ปรับเปลี่ยนวิถีกำรท ำงำนให้เกิดคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ( ITA) 
    3 เพื่อให้ผู้บริหำร ครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)  
เป้าหมาย 
         บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 สำมำรถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงำนตำม
กระบวนงำนตำมมำตรฐำนเขตสุจริตและตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำองค์กรสู่ “เขตสุจริต” 
ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย.65 
งบประมาณ   

1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 200,000 บำท (งบ สพฐ.) 
2 งบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง  - บำท 

ผลการด าเนินงาน  ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากรอการจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก 

1. สพท.ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน  
2. สถำกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 2019 
3. จัดสรรงบประมำณจำกต้นสังกัดมีกำรแบ่งเป็นรำยงวด เห็นควรจัดสรรงบประมำณครั้งเดียว เพ่ือควำม

คล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

   

 รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3    
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ       
6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 (O11) 
ด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

) ซึ่งประกอบโครงการที่แยกตามประเด็นกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 25 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น  พ.ศ. 2565
2,000,000 บาท  ทั้งนี้จากการติดตาม ก ากับรอบ 6 เดือนแรกพบว่า มีการด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 
13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52 ของโครงการทั้งหมด และยังไม่ด าเนินการ จ านวน  12  โครงการ คิด เป็น  
ร้อยละ 48 ของจ านวนโครงการทั้งหมด  โดยโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดังกล่าวข้างต้นได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดสรรงบประมาณ   
ไม่เพียงพอ   ท าให้มีการชะลอการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน

 
 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนนินงาน รรจำ าร   .ศ.2565 ส ร.ขอนแก่น เนขต 3 ส านักงานคณจกรรมการการศึกษาข้ัน ื้นฐาน กรจทรวงศึกษาธิการ 
 

คณจผู้ำัดท า 
 
ที่รรึกษา 
นายสนอง สุดสะอาด  ผู้อ านวยการส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
นายภมร  หลอดแพง  รองผู้อ านวยการส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
นายอภิชัย เสนาโยธ ี  รองผู้อ านวยการส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
นายชุติพนธ์ จะชาลี  รองผู้อ านวยการส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
ผู้ำัดท า 
นางศุภิสรา ศรีไสย   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ประธานคณะท างาน 
นางสาวจิตรลดา ต้นพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
นางสาวเสาวลักษณ์ ปริบุญณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
นางสาวณปภัช  อรหันตา  ลูกจ้าง สพป.ขก 3     คณะท างาน 
นางสาวสายชล  วงษ์ษา   ลูกจ้าง สพป.ขก 3    เลขานุการ 
 
ผู้ออกแบบปก 
นางสาวจิตรลดา ต้นพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  

 

 

 

 

 

 

 

 


