


 

 

คำนำ 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบาย/จุดเนน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ และผลการดำเนินงานตามนโยบาย

สำคัญอื่นๆ ประกอบดวย สภาพทั่วไป/ขอมูลพื้นฐาน เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ทิศทางการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ผลการดำเนินงานประจำป 

และสรุปอภิปรายผล เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และ

เผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนินงานประจำป ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

ใหสาธารณชนทราบโดยท่ัวไป 
 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บุคลากรทุกทานท่ีใหความรวมมือในการจัดทำผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจน

ใหความรวมมือสนับสนุนขอมูล ทำใหการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงาน และผูท่ีเก่ียวของ 

ตอไป 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพื่อรายงาน      

ผลการดำเนินงานประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงประกอบดวย ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงาน   

ตามนโยบาย "โรงเรียนคุณภาพ" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 และผลการ

ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใตวิสัยทัศน “ครูมุงม่ัน ปนคุณภาพ” นโยบาย
โรงเรียนคุณภาพ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใตรูปแบบ 3Q FIT Model ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป พ.ศ. 2565 แยกตามประเด็น กลยุทธ 4 กลยุทธ 25 โครงการ 81 กิจกรรม ซ่ึงมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1 การสงเสริมจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

ไดดำเนินการขับเคลื่อน กลยุทธท่ี 1 ภายใตโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัย

จากภัยทุกรูปแบบ ประจำป พ.ศ. 2565 สงผลใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีความ

ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

กลยุทธท่ี 2 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  

ไดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย ตามประเด็นกลยุทธท่ี 2 ภายใตโครงการ 

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน สงผลใหประชากรวัยเรียนทุกคน

ไดรับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

ไดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย ตามประเด็นกลยุทธท่ี 3 สงผลตอการ

ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จำนวน 14 โครงการ ดังนี้ 

1. การพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการท่ีสอดคลองกับ ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยท่ีสงเสริมทักษะสมอง (EF) และทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 

3. การสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการจัดการเรียนรู 

4. ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

5. พัฒนาครูตามกรอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

6. การพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาความพรอม    

(ดานการอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

7. การพัฒนาผูเรียนดานพหุปญญา 

8. สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ดานวิทย - คณิต 

9. การสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 
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10. การนิเทศบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 

11. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินคุณภาพสิ่งแวดลอม 

12. สนับสนุนการดำเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

13. สงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 

14. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  

ฤษเพืกลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ไดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย ตามประเด็นกลยุทธที่ 4 สงผลให

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ จำนวน 9 โครงการ ดังนี้ 

1. ขับเคลื่อนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ สพป.ขอนแกน 3 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนาการดำเนินงานดานประสิทธิภาพของ สพป.ขอนแกน เขต 3  

3. พัฒนาศักยภาพขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ขอนแกน เขต 3 

4. ตรวจสอบการดำเนินงาน การเงินการบัญชี/พัสดุสถานศึกษา 

5. พัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.ใหม) 

7. ครูคลังสมอง การจางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

8. ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 

9. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและสถานศึกษาธรรมาภิบาลใน (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต)  

          2. ผลการดำเนินงานการขับเคล่ือนนโยบาย จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

และนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

2.1 ดานความปลอดภัย : โรงเรียนเหมือนบาน “อบอุน  นาอยู” : ระบบดี มีภูมิคุมกัน ทันเวลา 

               สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดดำเนินการขับเคลื่อน จุดเนนท่ี 1  

เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ฟนฟูภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ และจุดเนนท่ี 2 เสริมสรางระบบและกลไก

ในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety 

Platform) สงผลให นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 3 ทุกคนทราบ

และปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนดานความปลอดภัย ปการศึกษา 2565 และมี

ความปลอดภัย : จากภัยทุกรูปแบบ โรงเรียนเหมือนบาน “อบอุน  นาอยู” : ระบบดี มีภูมิคุมกัน ทันเวลา   

          2.2 ดานโอกาส “เราจะไมท้ิงใคร ไวขางหลัง”: เทาเทียม เขาถึง สงตอ มีอาชีพ 

   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดดำเนินการขับเคลื่อน จุดเนนท่ี 1       

เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ฟนฟูภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ สงผลใหครูและบุคลากรในสังกัดทุกโรงเรียน 

เขาใชงานระบบ School Health HERO ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ จุดเนนที่ 3 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยที่มี

อายุ 3 – 6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขาถึงโอกาสทางการศึกษาและปองกันการหลุดออกจากระบบ 
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รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ีคนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการ ใหกลับ

เขาสูระบบการศึกษา ทำใหครูผูสอนปฐมวัยท่ีเปนแกนนำ จำนวน 20 คน สามารถจัดทำเคาโครงเพ่ือใชสำหรับ

อบรมพัฒนาใหกับครูผู สอนปฐมวัยในสังกัดไดอยางมีคุณภาพ และขยายผลใหครูผูสอนปฐมวัยในสังกัด 

สามารถจัดทำเคาโครงใบงานไดอยางมีคุณภาพ เชนกัน 

 2.3 ดานคุณภาพ “เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และ ตลาด”  

:  คุณภาพผูเรียน คุณภาพผูบริหาร ครู และบุคลากร คุณภาพการบริหารจดัการศึกษา 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดดำเนินการขับเคลื่อน จุดเนนท่ี 1  

เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ฟนฟูภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ ผานโครงพัฒนาการอานออก เขียนได

ลายมือสวย โครงการแกปญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) โครงการนิเทศเพ่ือ

ชวยเหลือ และติดตามผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงผลใหสถานศึกษาในสังกัดท้ังหมดทุกชั้น

ไดรับสื่อประกอบการสอนและเทคนิควิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ 

ผูเรียน ชุมชน และขับเคลื่อน จุดเนนท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร 

รวมท้ังจัดกระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรมใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 

ผานโครงการสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู โครงการพัฒนาความเปนเลิศ

ทางวิชาการท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 โครงการโรงเรียน SLC และโครงการยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษา 4 กลุมสาระหลัก สงผลใหเขตพื้นที่มีแนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนมีแนวทางการเรียนรูสูสมรรถนะ นักเรียนไดเรียนรูและเกิดสมรรถนะ จุดเนนท่ี 5 จัดการอบรมครูโดยใช

พ้ืนท่ีเปนฐาน พรอมกับการสงเสริมทักษะการสอนแบบออนไลนอยางประสิทธิภาพ และการใหความรูดานการ

วางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครูทำใหบุคลากรทางการศึกษารุนใหม

ไดรับความรูแนวทางดานวินัยการเงิน มีความระมัดระวังในการใชเงิน มีการวางแผนการใชเงิน มีหลักในการ  

ใชชีวิตท่ีพอดีพอเพียง ฯ ครูรุนใหมมีความรู ความเขาใจ มีความตระหนักในเรื่องวินัยการเงิน มีภูมิคุมกันและมี

การวางแผนการเงินของตนในอนาคต บุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจดานการเงิน มีการวางแผนการ

ใชจายเงินดวยความรอบคอบระมัดระวังท่ีมากข้ึน สหกรณออมทรัพยครูปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู พรอมท้ัง

จัดทำโครงการรวมหนี้ใหกับสมาชิก และธนาคารออมสินชวยเหลือลูกคาท่ีกำลังจะถูกฟองเขารวมโครงการ   

ปรับโครงสรางหนี้ จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรูผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม

และมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ

ประเมินผลในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ

ผานโครงการ "ยกระดับคุณภาพผูเรียน" จัดทำคูมือการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตาม

การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท้ังรูปแบบ Onsite และ On line โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร การสงเสริม และจัดสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

สงผลให ครูผูสอนคณิตศาสตรจัดทำแผนการจัดการเรียนรูเชิงรุกตนแบบ รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ 

และครูผูสอนมีความรูความเขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพศึกษานิเทศก 

มีคูมือนิเทศการจัดการเรียนรูเชิงรุกชัดเจน  
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4. ดานประสิทธิภาพ “นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชธรรมาภิบาลบนฐานขอมูล

ท่ีถูกตอง และเปนปจจุบัน": การกระจายอำนาจ การมีสวนรวมจากภาคประชาสังคม การขับเคล่ือนโดย

นวัตกรรม มีกลไกลตรวจสอบและความรับผิดชอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดดำเนินการขับเคลือ่น จุดเนนท่ี 8 

มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ โดยการสงเสริมสนับสนุนการสรางหรือประยุกตใช 

นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อปรับเปล่ยีนการทำงานเปนระบบดิจิทัล มาใชเปนเคร่อืงมือในการบริหารและการจัด 

การศึกษา และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

ใหกบัครผููสอนวิทยาศาสตร ในรปูแบบออนไลนผานระบบ ZOOM Meeting สงผลให 1) ครวูิทยาศาสตร 

ระดับประถมศึกษา รอยละ 100 ไดรับการพัฒนา สงเสริมและรับการนิเทศ ติดตาม ดานการพัฒนาสื่อการเรียน 

การสอนและกระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 2) นักเรยีน รอยละ 60 มีความรู ทักษะคุณลักษณะและมี 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงข้ึนตามคาเปาหมายของเขตพ้ืนท่ี ทำใหครูผูสอน 

มีการวางแผนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลผูเรียนอยางมีคุณภาพและ นักเรียนมีความรู ทักษะ 

คุณลักษณะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลมุสาระการเรียนรวิูทยาศาสตรสูงข้ึน จุดเนนท่ี 9 เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพื้นท่เีปนฐานเพื่อสรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรร 

กรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานโครงการ 

โรงเรียนคุณภาพ สงผลใหผูเรียนเปนคนเกง ดี มีสุข ผูปกครองมีความเชื่อม่ันในสถานศึกษาและครู และบุคลากร 

ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

3. ผลการดำเนินงานตามนโยบาย "โรงเรียนคุณภาพ" ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3

3.1 ดานคุณภาพนักเรียน ปการศึกษา 2564 

3.1.1 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากคะแนนเฉลี่ยรอยละ 2 สมรรถนะ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 69.68 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับจังหวัด เทากับ 3.36 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับสังกัด 

(สพฐ.) เทากับ 0.99 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับประเทศ เทากับ 1.70 คะแนน  

3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564  

เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ดาน พบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 49.26 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวาระดับ

จังหวัด เทากับ 7.49 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. เทากับ 2.85 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย 

ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ 3.54

3.1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 4 กลุมสาระมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 40.07 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

ระดับจังหวัดเทากับ 0.66 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับ สพฐ. เทากับ 1.44 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย

ต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ 0.12 คะแนน 
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3.1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ในภาพรวม เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 4 กลุมสาระ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.02 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวา คะแนน

เฉลี่ยระดับจังหวัดเทากับ 0.82 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. เทากับ 2.81 คะแนน  

3.2 คุณภาพครูและบุคลากร 

 3.2.1  ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ 

 3.2.2  ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนว Active Learning 

 3.2.3  ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางเปนระบบ นำผลประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 3.2.4  ครูมีการวิเคราะหผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 3.2.5  ครูและบุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพ มีสวนรวม โดยกระบวนการ PLC 

 3.2.6  ครูและบุคลากรไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับชาติ  

3.3 คุณภาพส่ิงแวดลอม   

 3.3.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถบริหารโรงเรียนที่บริหารจัดโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการดำเนินงานดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 3.3.2 ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดระบบการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการพัฒนา

สิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน จนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

            3.3.3 นักเรียนไดเรียนรูเกิดความรู ทักษะ คุณลักษณะตอการพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนา   

ท่ียั่งยืน จนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            3.3.4 บุคลากรและเจาหนาท่ี สพป.ขอนแกน เขต 3 มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญอ่ืนๆ  

 4.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลคะแนนภาพรวมเฉล่ีย 7 ตัวช้ีวัด ระดับดีมาก ซ่ึงแยกเปนรายตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนในการสรางภูมิคุมกัน พรอมรับมือ

การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม ทุกรูปแบบ ระดับคุณภาพ 1 ผลการประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง 

 ตัวช้ีวัดท่ี 10 รอยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (สำหรับ สพป.) 

ระดับคุณภาพ 5 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเย่ียม 

   ตัวช้ีวัดท่ี 11 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับข้ึนไป ระดับคุณภาพ 2 อยูในระดับ 

พอใช 

   ตัวช้ีวัดท่ี 14 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดรับการ

พัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกำหนด 

ระดับคุณภาพ 4 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
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    ตัวช้ีวัดท่ี 15 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการเตรียมความพรอม 

(ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ระดับคุณภาพ 5  

ผลการประเมินอยูในระดบั ดีเย่ียม 

  ตัวช้ีวัดท่ี 16 รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปญญา ระดับคุณภาพ 5  

ผลการประเมินอยูในระดบั ดีเย่ียม 

   ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคล ระดับคุณภาพ 5   

ผลการประเมินอยูในระดบั ดีเย่ียม 

    ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของหนวยงานและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนดิจิทัล ระดับคุณภาพ 5 

ผลการประเมินอยูในระดบั ดีเย่ียม 

 4.2 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีโรงเรียนท้ังหมด 177 แหง เปนโรงเรียน

ขนาดเล็ก 127 แหง คิดเปนรอยละ 71.75 ซ่ึงไดดำเนินงานพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สงผลตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ดังนี้ 

 4.2.1. ดานผูเรียน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (O-NET) 

  1) คาเฉลี่ย O-NET ปการศึกษา 2564 คือ 44.62 สูงกวาระดับสังกัด (สพฐ.)  

+5.99 จำนวน 44 แหง คิดเปนรอยละ 42.90 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท่ีสมัครใจเขารับการทดสอบ 

จำนวน 104 แหง 

  2) คาเฉลี่ย O-NET ปการศึกษา 2564 คือ 45.58 สูงกวาระดับประเทศ +5.39 จำนวน 37 แหง   

คิดเปนรอยละ 43.82 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ท่ีสมัครใจเขารับการทดสอบ จำนวน 104 แหง 

  3) คาเฉลี่ย O-NET ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนท่ีสมัครใจเขารับการทดสอบท้ังหมด จำนวน 

104 แหง คือ 38.78 ต่ำกวาคาเปาหมาย -11.22 

 4.2.2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับรางวัล/ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ       

ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับภาค  

 1) รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ระหวางวันท่ี 18-19 สิงหาคม 2565 จำนวน 

22 รางวัล 22 ราย  

   2) รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จำนวน 18 รางวัล 109 ราย 

 4.2.3. ดานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  1) ประกาศรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2565 จำนวน 2 แหง คือ โรงเรียนบานหนอง

หญาปลองพัฒนา เรียนรวมโรงเรียนบานแวงนอย และโรงเรียนบานหนองบัวแดง เรียนรวมโรงเรียนบานสวอง

หนองไผลอม 
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  2) รอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษา จาก กศจ.ขอนแกน จำนวน 4 แหง คือ โรงเรียนบาน

หนองแปน โรงเรียนบานหนองทุมหนองสะแบง โรงเรียนบานเหลานกชุม และโรงเรียนบานหนองทุมหนองหวา 

  3) โรงเรียนขนาดเล็กลดลงจากป 2564 จำนวน 3 แหง 

 4.2.4 ดานสถานศึกษาขนาดเล็ก 

  1) มีโรงเรียนขนาดเล็ก ไดรับการประกาศใหเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(Best Practice) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน  

2) โรงเรียนขนาดเล็กไดรับรางวัล OBEC AWARDS ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา 2564  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 รางวัล 8 โรงเรียน 
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สวนท่ี  1 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1.1 ความเปนมา 

 ดวยพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)      

พ.ศ. 2562 ม.4 ใหยกเลิกความตามวรรคหนึ่งของ ม.16 แหงพระราชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ   

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และใหใชขอความตอไปนี้แทน “ม. 16 ใหสวนราชการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการเปนแผนหาป และมาตรา 9 ในระยะเริ่มแรกการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ

เปนแผนหาปใหจัดทำเปนแผนสามป และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 จำแนกแผนออกเปน 3 ระดับ 

คือ แผนระดับท่ี 1 : เปาหมายการพัฒนาประเทศ แผนระดับท่ี 2 : แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตาง ๆ 

แผนระดับท่ี 3 : แผนเชิงปฏิบัติท่ีมีความชัดเจนตามภารกิจของสวนราชการ พระราชบัญญัติการจดัทำยุทธศาสตรชาติ 

ป พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดใหสวนราชการ

รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และการปฏิรูปประเทศตามระยะเวลาและรายการท่ีสำนักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกำหนด ระเบียบวาดวยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ป พ.ศ. 2562 กำหนดใหหนวยงานของรัฐทุกหนวย 

มีหนาท่ีดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และรายงานผลการดำเนินงานผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

(eMENSCR) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ. 2560 ในพระราชกิจจานุเบกษา ขอ 5 (1) ใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอำนาจหนาท่ีจัดทำนโยบาย 

แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาวขางตน จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพ โดยจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดจากผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษา ประกอบดวยคณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประธานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย 

ผูบริหารการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษา ผูอำนวยการกลุม/หนวยทุกกลุม 

ศึกษานิเทศก และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันวิเคราะหผลการติดตามและประเมินมาตรฐานสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน  

สวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สภาพปญหาและผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับ 1 ระดับ 2 

และแผนระดับ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแกน 
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1.2 สภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 3 

      1) สภาพท่ัวไป    

   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ไดจัดตั้งข้ึนตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 โดยอาศัยอำนาจแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2546 มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึง

ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอ่ืนดวย และมาตรา 34 ใหจัดระเบียบ

บริหารราชการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใหมีการจัดต้ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนในทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยยุบรวมสำนักงานการประถมศึกษา

ก่ิงอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ และสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เขาเปนหนวยงานเดียวกัน มีหนาท่ี

รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสำหรับประชากรในวยัเรียน ในเขตอำเภอพล อำเภอหนองสองหอง 

อำเภอแวงนอย อำเภอแวงใหญ และอำเภอโนนศิลา ตั้งอยูท่ีถนนเมืองพล – ชัยภูมิ (บริเวณดานหนาของโรงเรียนพล) 

ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแกน โดยมีระยะทางหางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 75 กิโลเมตร   

มีจำนวนโรงเรียนในสังกัด 177 โรงเรียน (1 ต.ค.65) เปนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 130 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 

73.44 ของโรงเรียนท้ังหมด มีนักเรียน 16,885 คน ครู 1,825 คน ศึกษานิเทศก 18 คน และบุคลากรอ่ืน 60 คน 
 

     2) เขตการปกครองและอาณาเขตติดตอ 

     การปกครองในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3  

ประกอบดวย อำเภอ ตำบล หมูบาน ครัวเรือน และจำนวนประชากรในเขตบริการ ดังนี้  
 

  ตารางท่ี 1 ขอมูลเขตการปกครอง อำเภอ ตำบล หมูบานในเขตบริการ 

  

 

อำเภอ 

เขตการปกครอง  (แหง) 
 

 

จำนวน

ครัวเรือน 

จำนวน 

ประชากร 

(คน) 

 

 

จำนวนพ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

 

 

ตำบล 

 

 

หมูบาน 

 

 

เทศบาล 

 

 

อบต. 

1. พล 12 132 1 11 23,548 60,555 420.50 

2. หนองสองหอง 12 135 1 11 16,894 49,967 514.50 

3. แวงนอย 6 74 2 4 10,722 26,678 283.60 

4  แวงใหญ  5 52 1 4 7,062 21,612 187.07 

5. โนนศิลา 5 45 1 4 18,794 16,972 182.00 

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

ทิศเหนือ ติดตอกับเขต อำเภอบานไผ      อำเภอชนบท        จังหวดัขอนแกน 

ทิศใต  ติดตอกับเขต อำเภอสีดา         อำเภอบัวลาย       จังหวัดนครราชสมีา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับเขต อำเภอพุทไธสง    จังหวัดบุรีรัมย       อำเภอเปอยนอย  

          จังหวัดขอนแกน และอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

          ทิศตะวันตก ติดตอกับเขต อำเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ  
 

     การคมนาคม 

การคมนาคมเชื่อมระหวางอำเภอภายในเขตพื้นที่การศึกษามีทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 12      

ผานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเชื่อมตอกับ

จังหวัดชัยภูมิ และมีทางหลวงจังหวัดเชื่อมกับทุกอำเภอ โดยมีระยะทางระหวางอำเภอ ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3  ดังนี้ 

อำเภอพล ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยะทาง  1 กิโลเมตร 

 อำเภอหนองสองหอง ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยะทาง 22 กิโลเมตร 

 อำเภอแวงนอย ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยะทาง 20 กิโลเมตร  

อำเภอแวงใหญ ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีระยะทาง  20 กิโลเมตร 

          อำเภอโนนศิลา ถึงท่ีตั้งสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยะทาง 20 กิโลเมตร 

 

    ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบลุมและที่ดอน ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก   

การทำนา ทำไร เลี้ยงสัตว โดยเฉพาะในเขตอำเภอแวงนอยติดแมน้ำชี เหมาะแกการเพาะปลูก ทำนาและทำไร 
 

    สภาพทางสังคม และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 

สภาพทางสังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประชาชนมีความหลากหลาย เนื่องจากเปน 

พ้ืนท่ีขนาดใหญ ทำใหมีประชากรจำนวนมากและประกอบดวยหลายชาติพันธุ แตก็อยูรวมกันอยางสงบสุข

ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีอุปนิสัยเอ้ืออาทร มีความขยัน ซ่ือสัตย มีความรักถ่ินบานเกิด วิถีความเปนอยูแบบ

เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน การตั้งถ่ินฐานของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจะมีลักษณะรวมกันเปนกลุมญาติพ่ีนองมีความรัก

เคารพในระดับอาวุโส มีประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามสืบทอดกันยาวนาน จนถึงปจจุบัน 
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1.4 แผนที่แสดงที่ตั้งและเขตบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 สภาพการจัดการการศึกษา 

 1) ภารกิจ (Assign mission) 

   ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศเรื่องการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 5 กำหนดใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีอำนาจหนาท่ี

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี

อำนาจหนาท่ี ตามขอ 6 ดังตอไปนี้ 

  1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

    2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงาน ในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม

การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

       3) ประสานสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

          4) กำกับดูแลติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

          5) ศึกษาวิเคราะหวิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

          6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัด

และการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

          7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

          8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง    

สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัด  

รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                9) ดำเนินการและประสานสงเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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         10) ประสาน สงเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานดานการศึกษา 

   11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

         12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใด

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดมอบหมาย 

    2) โครงสรางองคการ (Organizational  Structure) 

              สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 แบงสวนราชการภายในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการแบงสวนราชการภายใน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 6 และฉบับท่ี 2 แกไขเพ่ิมเติม ป 2561 ประกอบดวย 

9 กลุม 1 หนวย ดังนี้     

1) กลุมอำนวยการ         

      2) กลุมนโยบายและแผน 

  3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  4) กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

  5) กลุมบริหารงานบุคคล 

  6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                

      9) หนวยตรวจสอบภายใน 

  10) กลุมกฎหมายและคดี 
 

คติพจน (Motto) สพป.ขก 3  = งานไดผล คนปลอดภัย ใสใจความสุข 
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         โครงสรางการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผูอำนวยการ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 

 

ผูอำนวยการ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 
  คณะกรรมการติดตาม   

  ตรวจสอบประเมินผล  

   และนิเทศการศึกษา 

        (ก.ต.ป.น.) 

กลุม

อำนวย 

การ 

กลุม 

บริหาร 

งาน

บุคคล 

กลุม 

นโยบาย 

และ

แผน 

กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 

กลุม

นิเทศ

ติดตาม

และ

ประเมิน 

ผลการจัด

การศึกษา 

กลุม 

บริหาร

การเงิน

และ

สินทรัพย 

 

 

ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

อ.ก.ต.ป.น. 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุม
สงเสริม

การศึกษา

ทางไกล

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

ส่ือสาร 

 

 

กลุม

พัฒนา

ครูและ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

 

 

กลุมกฎหมายและคด ี
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สวนท่ี 2 

เอกสารแนวคิดทฤษฎีและนโยบายที่เกี่ยวของ 
 

2.1 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามหลกัความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) 
 

สำนักงานงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดวิเคราะหความสอดคลองของแผน

ในระดับตาง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ในการแบงแผนออกเปน 3 ระดับ ไดแก  

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรซาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกัน   

ไปสูเปาหมายดังกลาว  

แผนระดับท่ี 2 หมายถึง แผนซ่ึงเปนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตางๆ เพ่ือบรรลุตามเปาหมาย 

ของยุทธศาสตรชาติ และถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปดวยแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

แผนระดับท่ี 3 คือ แผนท่ีจัดทำข้ึนโดยหนวยงานของรัฐ เพ่ือถายทอดเปาหมายและประเด็นการพัฒนา 

ของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ไปสูการปฏิบัติ หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ ซ่ึงรวมถึง 

แผนการศึกษาแหงชาติ แผนปฏิบัติการดาน แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำป ซ่ึงวิเคราะหความ

สอดคลองของแผนท้ัง 3 ระดับท่ีเก่ียวของกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดดังนี้ 

2.1.1 แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

2.1.1.1 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย (หลัก) 

- เปาหมาย 

1. คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2. สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

- ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

2.1.1.2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

- เปาหมาย 

สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

- ประเด็นยุทธศาสตร 

การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
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2.1.1.3 ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (รอง) 

- เปาหมาย 

บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

- ประเด็นยุทธศาสตร 

การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

2.1.1.4 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

- เปาหมาย 

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ประเด็นยุทธศาสตร 

1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว โปรงใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

3. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

2.1.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ) 

2.1.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

- ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู (หลัก) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 

สามารถแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรู      

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปาหมายท่ี 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 

พหุปญญาดีข้ึน 

2. แผนยอยการปฏริปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษท่ี 21  

        2) เปลี่ยนโฉมบทบาท "ครู"ใหเปนครูยุคใหม 

         3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

         4) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต   

         5) สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและมี

ทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
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3. แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

           แนวทางการพัฒนา  

    1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา  

    2) สรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทำงาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสำหรับ    

       ผูมีความสามารถพิเศษ   

           เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา 

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

2.1.2.2 ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (รอง) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกายสติปญญา และ

คุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

2. แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพ

เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

3. แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

แนวทางการพัฒนา การสงเสริมการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวนรูจักคิด วิเคราะห 

รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

           2.1.2.3 ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

2. แผนยอยมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม 

แนวทางการพัฒนา จัดใหมีระบบสนับสนุนชวยเหลือผูเรียน โดยเฉพาะผูท่ีตองการความชวยเหลือ

เปนพิเศษ 

เปาหมายของแผนยอย มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือ 

เปนพิเศษไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
     

           2.1.2.4 ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง (รอง) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
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2. แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

แนวทางการพัฒนา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 พัฒนาการจัดการศึกษา      

ใหสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเกิดความสมานฉันท และรูรักสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน 

อยูรวมกันอยางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน 

พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหายาเสพติด สรางและพัฒนา

ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูสังคม  

           2.1.2.5 ประเด็นท่ี 10 การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเปนคนไทย 

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ 

2. แผนยอยการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 สงเสริมใหมีการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี แกผูเรียนและบุคลากร   

ท่ีเก่ียวของ 

เปาหมายของแผนยอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล

ท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีข้ึน 

           2.1.2.6 ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 

1. เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

เปาหมาย ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การบรรลุเปาหมาย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 สงเสริมการจัดการ

เรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตยสุจริต 

2. แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 สงเสริมใหมีการปลูกฝง

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

เปาหมายของแผนยอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

2.1.2.7 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด -19 

พ.ศ. 2564 - 2565 

แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ ฯ มีเปาหมายสำคัญ คือ "คนสามารถยังชีพอยูไดมีงานทำ        

กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง สรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถ่ิน เศรษฐกิจ ประเทศพ้ืนตัวเขาสู

ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม" โดยไดระบุประเด็นการพัฒนา   

4 ประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย 

1. การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพ่ือลดความเสี่ยง

ในการพ่ึงพาตางประเทศ  
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2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ เพ่ือรองรับการเติบตอยางยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 

โดยมุงเนนดานการเตรียมความพรอม และสงเสริมความสามารถในการแขงขันของเครื่องยนตทางเศรษฐกิจหลัก  

3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ใหเปนกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(Human Capital)  

4. การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 

ใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีจะสงผลกระทบตอศักยภาพของประเทศ  

2.1.2.8 แผนการปฏิรูปประเทศ 

          แผนการปฏิรูปดานการศึกษา 

1. เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 

- ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนารางกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 

- กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา         

ในพ้ืนท่ี การดำเนินโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับ      

กอนประถมศึกษา 

2. เรื่องการปฏิรูปเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

- ประเด็น 

  1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มีความตองการ

จำเปนพิเศษ   

   2) การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

   3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือสถานศึกษา ท่ีตองมีการยกระดับคุณภาพ 

อยางเรงดวน 

- กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 

   1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ  

   2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กตอยโอกาส  

   3) การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   4) การสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล

ผานเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT)  

กิจกรรมเปาหมาย : จัดการศึกษาใหนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย 

3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 

3.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และพัฒนา 

     และเสริมสรางศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับ   

     ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
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4. เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21      

4.1 ประเด็น 

1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 

3) ระบบความปลอดภัย และ ระบบสวสัดิภาพของผูเรียน 

4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม                                                                                                                        

4.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 

1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนและประชาชน

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางท่ัวถึง พรอมท้ังมีทักษะและศักยภาพ    

ในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพ

ประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก การจางครูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  

3) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดในกลุมเด็ก

และเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม พัฒนากระบวนการระบบติดตามดูแล ชวยเหลือกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมี

ปญหายาเสพติด  

4) การเสริมสรางระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให นักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษาตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลซึมซับคุณคา แหงคุณธรรมความดีอยางเปน

ธรรมชาติและสรางความรูสึกผิดชอบชั่วตี ภูมิใจในการทำความดี 

5. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 

5.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาดานเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) 

2.1.2.9 แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เรื่องการปองกันและเฝาระวัง 

1.1 ประเด็นการเรงสรางการรับรูและจิตสำนึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ      

1.2 กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผูนำเยาวชนตอตานการทุจริตพัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขาย

และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต และพัฒนาผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 2.1.3 แผนระดับท่ี 3 

        1. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

เปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึง

โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

และการพัฒนาประเทศเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดนำไปเปนกรอบและแนวทางการ

พัฒนาการศึกษา และการเรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ไดกำหนดสาระสำคัญ

สำหรับบรรลุเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 

ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย

บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปขางหนา และมียุทธศาสตร 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา

เพ่ือความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสราง

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการ

เรียนรู 4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติไดกำหนดประเด็นการพัฒนาไว 23 ประเด็น มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับการศึกษาโดยเฉพาะ 

คือ ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 

2. แผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) 

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย 6 ประเด็นยุทธศาสตร 1) สรางโอกาส 

ในการเขาถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง เทาเทียม และเปนธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 3) สงเสริม และพัฒนาพอแม ผูปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) สงเสริม สนับสนุน

การวิจัยและพัฒนา และเผยแพรองคความรู สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบขอมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยและ 7) ปรับปรุงกฎหมาย 

กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 

          3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ท่ีสอดคลองเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตรซาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง 

เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงมี

สาระสำคัญ 5 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนา

กำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน 

ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 
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 4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพฐ.ไดดำเนินการตัดทำแผนยุทธศาสตร ประกอบดวยสาระสำคัญ 6 เรื่อง ไดแก 1) การจัดการศึกษา

เพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสราง    

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการ

เรียนรู 4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแตละเรื่องดังกลาว 

5. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) 

เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีสาระสำคัญ 4 เรื่อง ไดแก 1) สงเสริม

การจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ใหกับประซากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย จำนวน 14 เปาหมาย ตัวชี้วัด จำนวน 18 ตัวชี้วัด 

และแนวทางการพัฒนา จำนวน 49 แนวทาง เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของประเทศตอไป 

 6. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2565 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดนำกรอบแนวคิดจากรัฐธรรมนูญ             

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายความม่ันคง 

นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ

ระยะ 3 ป (2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป 2564 - 2565 เพื่อแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะ 3 ป 

(พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ป 2565  

 

2.2 นโยบายท่ีเกี่ยวของ 

                2.2.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอรัฐสภา   

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 จำแนกเปนนโยบายหลัก 12 ดาน และโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ดังนี้      

ซ่ึงนโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย  

 1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

 2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  

 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
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 4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก  

 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย  

 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  

 7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก  

 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  

 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  

 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน  

 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

 12) การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม       

นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ไดแก  

 1) การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  

 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

 4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  

 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  

 7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  

 8) การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจำ  

 9) การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต  

 10) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน  

 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย  

 12) การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 2.2.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

นโยบายการจัดการศึกษา 12 ขอ ดังนี้   

ขอ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบท

สังคมไทย 

ขอ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะท้ังดานการ

จัดการเรียนรูดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัยและมีความรับผิดชอบ

ตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

      ขอ 3 การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) 

และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการ
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เรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัย และเขาถึงแหลงเรียนรู      

ไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

      ขอ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา

ใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน  

      ขอ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู 

และทักษะท่ีจำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือใหระบบการประเมินผล 

การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยตอบสนองผลลัพธ

ทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

     ขอ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร  

ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน  

     ขอ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NOF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ    

     ขอ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนารางกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม  

     ขอ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือใหผูจบ

การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพ  

     ขอ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ    

จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา  

     ขอ 11 การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา      

และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ  

     ขอ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต    

และการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ  

นโยบายเรงดวน (QUICK WIN) ของกระทรวงศึกษาธิการ   

 1. ความปลอดภัยของผูเรียน  

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของผูเรียนเปนหลัก 

และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

3. ฐานขอมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำชอน เพ่ือใหไดขอมูลภาพรวม

การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนำมาใชประโยชนไดอยาง

แทจริง 

4. ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  
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7. การจัดการศึกษาสำหรับผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูที่มีความ

ตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  

      2.2.3 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

1. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะท่ีดี

สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 

2. ดานโอกาส 

2.1 สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม 

และสติปญญา ใหสมกับวัย 

2.2 ดำเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกันไมใหออกจาก

ระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน 

 2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ

ดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษ 

ท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูงนวัตกรรมวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการเลือกศึกษาตอ 

เพ่ือการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเปนในแตละระดับ 

จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุลทุกดาน สงเสริม   

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหมมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐาน 

ขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน

ท่ีสามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 

นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง

ในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม

ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

  

สวนท่ี 3 

สาระสำคัญแผนปฏิบัตกิาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ดวย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ ตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล 

(XYZ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จุดเนน นโยบาย 

โครงการ/กิจกรรม ดงันี้ 
 

 3.1 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค   
 

       3.1.1 วิสัยทัศน (Vision)   

      ครูมุงม่ัน ปนคุณภาพ   
 

3.1.2  พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียน ใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology)  
 

3.1.3 เปาประสงค (Goals)   

1. ผูเรียนมีความพรอมในการ รับมือกับภัยคุกคามรปูแบบใหมทุกรปูแบบ   

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ และสงเสริมทักษะท่ีจำเปน 

ในศตวรรษท่ี 21   

3. ประชากรทุกกลุมเปาหมายไดรับโอกาส ในการเขาถึงบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ

และมีมาตรฐาน อยางเสมอภาคและเทาเทียม 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู มีทักษะ ความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือสนองตอบความตองการ

ของประเทศ 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนมืออาชีพ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหสูงข้ึน 
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F =  Fairness         :  ยุติธรรม 

I  =  Intergrity    :  ซ่ือสัตย 

T =  Team Pratice   :  ปฏิบัติเปนทีม 

 

3.2 กลยุทธ จุดเนน คานิยมรวม รูปแบบการบริหาร                                                            
 

 3.2.1 กลยุทธ (Strategy) 

กลยุทธท่ี  1  การสงเสริมจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธท่ี  2  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธท่ี  3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธท่ี  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

3.2.2 จุดเนน 

1)  เรงแกปญหา กลุมผูเรียน เนนการลดความเครียดและสุขภาพจิตของนักเรียน เนนเพ่ิมโอกาส

ในการเขาถึงการศึกษา และเนนฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู 

2) เสริมสรางระบบกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน 

3) สงเสริมใหปฐมวัยอายุ 3-6 ป และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 

4) พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ 

5) จัดอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 

6) สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายรูปแบบ 

7) มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 

8) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

3.2.3 คานิยมรวม  (CORE  Values)    =   FIT   

  

                      FIT 
 

 

คติพจน (Motto) 

  งานไดผล  คนปลอดภัย  ใสใจความสุข 
 

รูปแบบการบริหารจัดการ สพป.ขก 3  “3 Q Fit Model” 
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3.3 นโยบายโรงเรยีนคุณภาพ (Quality School)                                                                                     
 

 โรงเรียนคุณภาพ เปนนโยบายสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 เพ่ือสนองตอบวิสัยทัศน “ครูมุงม่ัน ปนคุณภาพ” 

และคานิยมรวม FIT มุงสูคุณภาพ 3 ดาน (โรงเรียนนาอยู ครู FIT ผลสัมฤทธิ์มากกวา รอยละ 50) คือ 

 1. คุณภาพสิ่งแวดลอม 

 2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3. คุณภาพผูเรียน 
 

 3.4 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ   

ของนโยบายโรงเรียนคุณภาพ โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เปน 3 ดาน       

16 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. คุณภาพส่ิงแวดลอม จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

1.1  สถานศึกษามีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

1.2  ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานภายนอก มีสวนรวมในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

ของสถานศึกษา 

1.3 สภาพแวดลอมภายนอก และภายในสะอาด รวมรื่น เปนระเบียบ 

2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ตัวช้ีวัด 

2.1  ครูวางแผนการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสำคัญ 

2.2  ครูจัดกระบวนการเรยีนรูตามแนว  Active Learning 

2.3  ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ีเปนระบบ ใชเครื่องมือการวัดประเมินผล 

ท่ีหลากหลาย 

2.4  ครูนำรูปแบบและลักษณะของแบบทดสอบ RT , NT , O-NET และ PISA มาใชใน 

การประเมินผลในชัน้เรยีน 

2.5  ครูและบุคลากรมีกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอนรวมกัน 

2.6  ครูและบุคลากรไดรับรางวัล / การยกยองเชิดชูเกียรติ /การเปนผูฝกสอนนักเรียน 

จนไดรับรางวัล 

3. คุณภาพผูเรียน แบงออกเปน 2 ระดับ 7 ตัวช้ีวัด 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

3.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ จิตใจ  สังคม และสติปญญา ในระดับดีข้ึนไป  

รอยละ 80 ข้ึนไป 

3.2 เด็กชั้นอนุบาล 3 มีความพรอมในการเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ไดรับการเตรียม 

ความพรอมทักษะพ้ืนฐานดานการอาน (Pre-reading Skills) และการเตรียมความพรอมทักษะพ้ืนฐานดาน

คณิตศาสตร (Pre-math Skills)  



29 
 

  

 

 

         ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 มีความสามารถในการอานการเขียนระดับดีข้ึนไป 

     3.4 สถานศึกษามีผลการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

รอยละ 80 ข้ึนไป 

                    3.5 สถานศึกษามีผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 50 ข้ึนไป 

                    3.6 สถานศึกษามีผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 50 ข้ึนไป 

    3.7 สถานศึกษามีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ 50 ข้ึนไป 
   

3.5 รายละเอียดงบประมาณและโครงการ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดกำหนดงบประมาณและโครงการเพ่ือจัดทำ

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนท้ัง 3 ระดับ และนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2564-2565 และกลยุทธของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จำนวน 5,000,000 บาท ดังนี้ 

1. งบประจำ เพ่ือใชบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 3,000,000 บาท 

2. งบพัฒนา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ จำนวน 2,000,000 บาท  

ตารางท่ี 1 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

ท่ี              รายการจัดสรร 
จำนวน งบประมาณ/แหลงงบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม สพป.ขก. 3 งบ สพฐ. งบอ่ืนๆ 

1 

งบประจำ เพ่ือใชบริหารจัดการสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- - 

3,000,000 - 

- 

2 

 

 

 

งบพัฒนา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

กลยุทธท่ี 1  การสงเสริมจัดการศึกษาใหผูเรียน

มีความปลอดภัยจากภัย ทุกรูปแบบ 

1 1 60,000 - - 

กลยุทธท่ี 2  การสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ใหกับประชากรวัยเรียน 

ทุกคน 

1 3 30,000 - - 

กลยุทธท่ี 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

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

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร    
จัดการศึกษา 

9 30 710,000 3,570,000 - 

                  รวมงบพัฒนา 25 81 2,000,000  3,785,580 1,000,000 

      รวมงบประมาณท้ังส้ิน       5,000,000 3,785,580 1,000,000 
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3.6 แผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

      3.6.1 งบประจำ เพ่ือใชบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3,000,000 บาท 
 

 

ท่ี 
 

รายการ 
กรอบวงเงิน 

ป พ.ศ.2565 

 

หลักเกณฑการใชงบประมาณ 
 

หมายเหตุ 

1 คาทำการนอกเวลาราชการ 100,000 - จายให ขาราชการลูกจางของ สพป.ขก.3         

  ท่ีปฏิบัติ 

 

  

2 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 36,000 งานลวงเวลา  

3 คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ  300,000 -  จายเปนคาใชจายในการประชุม ก.ต.ป.น.  

-  จายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และคา 

พาหนะในการเดินทางไปราชการของขาราชการ  

และเจาหนาท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม  

ศึกษาขอนแกน เขต 3 

 

  

  

4 คาซอมแซมยานพาหนะ   

และขนสง 

100,000 - จัดไวเพ่ือซอมแซมรถราชการท่ีมีสภาพชำรุด    

  จำเปนตองซอมแซม 

 

  

5 คาซอมแซมครุภัณฑ

สำนักงาน 

80,000 - ใชจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสำนักงาน    

  ตามความจำเปนตองจายจริง 

 

6 คาชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 250,000 ใชจายเปนคาชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ

สำหรับเจาหนาท่ีในการใชรถยนตสวนบุคคล/

รถยนตราชการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยเบิก

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง (ก.ม.ละ 4 บาท) 

 

  

  

7 คาวัสดุสำนักงาน 600,000  - ใชจายเปนคาวัสดุสำนักงาน  

8 คาใชจายในการบำรุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 

120,000 - ใชจายเปนคาบำรุงรักษาเครือ่งปรับอากาศ 
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3.6.1 งบประจำ เพ่ือใชบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3,000,000 บาท (ตอ) 

 

 

ท่ี 

 

รายการ 

 

กรอบวงเงิน  

ป พ.ศ.2565 

 

หลักเกณฑการใชงบประมาณ 

 

 

หมายเหตุ 

 

9 คาใชจายอ่ืน ๆ ตามความ

จำเปน 

708,200 1. จัดสรรสำหรับโครงการ/กิจกรรมท่ีสนอง

นโยบาย สพป./สพฐ. ท่ีไมมีงบประมาณอ่ืนจัด 

 

   2. คาจางลูกจางศูนยกรีน 2 เดือน ๆ ละ 

9,000 บ. รวม 18,000 บ. 

 

10 คาสาธารณูปโภค    407,000   

 10.1 คาไฟฟา 300,000    

 10.2 คาน้ำประปา 25,000   

 10.3 คาโทรศัพท/

อินเทอรเน็ต 

60,000   

 10.4 คาไปรษณียโทรเลข 22,000    

 รวมท้ังส้ิน 3,000,000   
 

3.6.2 งบพัฒนา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวยโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน 25 โครงการ 81 กิจกรรมหลัก โดยแยกตามประเด็นกลยุทธ ดังนี้  

  กลยุทธท่ี  1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหลงงบ 

ผูรับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1 สงเสริมการจัด 

การศึกษาใหผูเรียน 

มีความปลอดภัย 

1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการ

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) ใหสถานศึกษา 

60,000 

    

1. นิภาพร  พจนา 

2. ดารารัตน สุนทรมณีรัตน 

3. ศิริกานดา คงโพธ์ินอย 

  จากภัยทุกรูปแบบ 

ประจำป 2565 

ของแตละศูนยเครือขาย พัฒนา 

คุณภาพการศึกษาท่ี 1-17       

 

   2. สรุปรายงานผลโครงการ        

              

           

    รวมกลยุทธท่ี 1   60,000        
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กลยุทธท่ี 2  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหลงงบ 

ผูรับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1 การสรางโอกาสและ 1. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน  10,000      
1.นิภาพร  พจนา 

2.ดารารัตน สุนทรมณีรัตน 

  ความเสมอภาคทาง การศึกษาภาคบังคับ        3.ศิริกานดา คงโพธิ์นอย 

  การศึกษาใหกับ งบประมาณป  2565        

  ประชากรวัยเรียน 

ทุกคน   

2. ติดตามการดำเนินงานของ

สถานศึกษาในการคัดกรอง 

10,000 

    

1.นิภาพร  พจนา 

2.ศิริกานดา คงโพธิ์นอย 

   นักเรียนยากจน         

    3. พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา เรียนรวม 

10,000 

    

1.พิภพ  เอกวธุ      

  4. สรุปรายงานผลโครงการ 

 

 

 

 

 

     

  รวมกลยุทธท่ี 2  30,000      
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      กลยุทธท่ี  3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปศตวรรษท่ี 21 

 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหลงงบ 

ผูรับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1 การพัฒนาความ 1. การดำเนินงานจัดการเรียน

การสอนโดยใช เทคนิค/วิธีการ

จัดการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม    

 50,000      ยุพาพร  หรเสริฐ 

 

เปนเลิศทางวิชาการ

ท่ีสอดคลองกับ      

  

ทักษะท่ีจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ  

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ตามบริบทของพ้ืนท่ีและผูเรียน         

    2. การนิเทศติดตาม          

  

  3. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม         

    กับบริบทของพ้ืนท่ีและผูเรียน         

    4. สรุป/รายงานผลโครงการ         

2 การพัฒนาการ 1. พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะสมอง 

(EF) และทักษะการคิด 

2. ประชุมถอดบทเรียนการจัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนา     

พหุปญญาและทักษะสมอง (EF) 

3. อบรมการใชโปรแกรม    

การประเมินพัฒนาการ 

นักเรียนท่ีจบหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย 

4. สรุป/รายงานผลโครงการ 

 70,000      เสาวนีย  เวชพิทกัษ 

 

เรียนการสอน

ปฐมวัยท่ีสงเสริม

ทักษะสมอง (EF) 

และทักษะการคิด 

     

      

3 การสงเสริม และ 1. การประชุมชี้แจงสรางความ 40,000   1.ยุพาพร  หรเสริฐ 

 พัฒนาหลักสูตร เขาใจการจัดกิจกรรมและการ    2.ปริญญา เฉิดจำเริญ 

 สถานศึกษา และ ประเมินคุณลักษณะอันพึง     3.อดุลย วงศกอม 

 กระบวนการเรียน ประสงคและการอาน คิด     

 การจัดการเรียนรู วิเคราะห เขียน     
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กลยุทธท่ี  3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21 (ตอ) 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหลงงบ 

ผูรับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

3 การสงเสริมและ 2. สถานศึกษานำสูการปฏิบัติ  40,000   1.ยุพาพร  หรเสริฐ 

 พัฒนาหลักสูตร และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี    2.ปริญญา เฉิดจำเริญ 

 สถานศึกษาและ นิเทศติดตาม       3.อดุลย วงศกอม 

 กระบวนการเรียน 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู      

 การจัดการเรียนรู คนหาวิธีปฏิบัติท่ีด ี        

  (ตอ) 4. การประเมินและรายงานผล      

  คุณลักษณะอันพึงประสงคและ     

  การอาน คิดวิเคราะห      

    5. สรุป/รายงานผลโครงการ        

4 ยกระดับคุณภาพ 1.การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห  210,000      1.รุงนภา แสนอำนวยผล 

 ผูเรียน ผลการทดสอบ NTชั้น ป.3 ,    2.ปภัชญา  มิ่งขวัญ 

  O-NET ชั้นป.6, ม.3    3.วรารัตน ศรีปญญา 

   2. การประชุมปฏิบัติการ       4.กีรติ ชาดาเม็ก   

  ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ    5.ยุพาพร หรเสริฐ 

  ในการยกระดับผลสัมฤทธิ ์    6.โศศิษฐา  ไชยเทศ   

  (50,000)    7.ทยุต เทวบุตร 

  3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์     

  ทางการเรียน 4 กลุมสาระ     

  การเรียนรูหลัก ดังนี้     

  ภาษาไทย,คณิตศาสตร,     

  วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ     

  (160,000)     

  4. สรุป/รายงานผลโครงการ     

5 พัฒนาครูตาม 1.พัฒนาครูเพ่ือสอบความรูตาม  70,000      1.โศศิษฐา ไชยเทศ 

 กรอบวัดความรูทาง กรอบ CEFR    2.ทยุต เทวบุตร 

  ภาษาอังกฤษเพ่ือ 2. ติดตามประเมินผล        

 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 3. สรุป/รายงานผลโครงการ     
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   กลยุทธท่ี  3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปศตวรรษท่ี 21 (ตอ) 

 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ)  

6 การพัฒนาความ 

เปนเลิศทาง 

วิชาการของ 

สถานศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษา

เพ่ือพัฒนาความ

พรอม(ดานการอาน  

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร)     

ในการประเมิน

ระดับนานาชาติ

ตามโครงการ PISA 

1. การดำเนินงานจัดการเรียนการ 

สอนโดยใชเทคนิค/วิธีการจัดการ 

เรียนรู สื่อ นวัตกรรม 

2. การนิเทศติดตาม 

3. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย 

วิธีการท่ีเหมาะสมกับบริบทของ 

พ้ืนท่ีและผูเรียนเทคนิค/วิธีการ 

จัดการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม 

4. การนิเทศติดตาม  

5. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวย 

วิธีการท่ีเหมาะสมกับบริบทของ 

พ้ืนท่ีและผูเรียน 

6. สรุป/รายงานผลโครงการ 

60,000  

    

อดุลย วงศกอม 

7 การพัฒนาผูเรียน 

ดานพหุปญญา 

1. สรางคูมือการประเมินพหุปญญา  

2. ประชุมชี้แจง 

3. การนิเทศ ติดตาม 

4. การคนหาวิธีปฏิบัติการท่ีดี 

5. สรุป/รายงานผลโครงการ 

50,000     1.ธัญกนก  ศรีบุญโรจน  

2.ยุพรพร หรเสริฐ 

3.ปภัชญา ม่ิงขวัญ 

 

8 สงเสริมและพัฒนา 

ความสามารถใน 

การจัดการเรียนรู 

ของครูผูสอนดาน 

วิทย - คณิต 

1.สงเสริมและพัฒนาความสามารถ 

ในการจัดการเรียนรูของครูผูสอน 

ดานวิทย - คณิต (40,000) 

2. พัฒนาศักยภาพครูดานการ 

จัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ  

“Coding และ Computing  

Science” (50,000) 

90,000  

    

1.กีรติ ชาดาเม็ก    

2.วรารัตน ศรีปญญา   

 

 

 

1.ปยนาถ เครือวรรณ 

2.ยุพาพร หรเสรฐิ      

3.ธัญกนก ศรีบุญโรจน 

4.เสาวนีย เวชพิทักษ 
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ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม งบประมาณ/แหลงงบ ผูรับผิดชอบ 

.   งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ)  

9 การสงเสรมิและ 1. ศึกษารวบรวมขอมูลสภาพ  100,000      1.โศศิษฐา ไชยเทศ    

 พัฒนาระบบ ปจจุบันปญหา พัฒนาขับเคลื่อน     

2.ภัทราภรณ               

เบญจวัฒนานนท 

 ประกันคุณภาพ การดำเนินการประกันคุณภาพ    3.ธัญกนก ศรีบุญโรจน 

 การศึกษา ท่ีเหมาะสม     

  ตามมาตรฐาน 2. สงเสริมและพัฒนาระบบ        

 การประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพ     

 ภายในสถานศึกษา 3. การใหคำปรึกษาแนะนำ     

   ชวยเหลือติดตาม        

  4. ติดตาม ชวยเหลือ แนะนำ     

  การดำเนินงาน     

    
5. การสังเคราะห SAR ระดับเขต

พ้ืนท่ี        

    
6. สรุปรายงานประเมินผลการ

ดำเนินงาน         
10 การนิเทศบูรณาการ 1. นิเทศความพรอมการจัดการ  230,000      1.พิภพ  เอกวธุ   

 เพ่ือยกระดับ เรียนการสอนในชวงการแพร    
2.ทยุต  เทวบุตร 

  คุณภาพทางการ ระบาดไวรัสโคโรนา 2019       3.ปภัชญา มิ่งขวญั 

 ศึกษา 2. นิเทศตามประเด็นการพัฒนา     

    คุณภาพการศึกษา และความ        

  ตองการของเขตพ้ืนท่ี     

    
3. พัฒนาคุณภาพในการ

ดำเนินงานติดตามประเมิน         

  
ผลการจัดการศึกษา และงานวิจัย 

4. การสงเสริมการเผยแพร     

  งานวิจัยดานการพัฒนาคุณภาพ     

  การศึกษาของศึกษานิเทศก     

  5. สรุป/รายงานผลโครงการ     
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กลยุทธท่ี  3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปศตวรรษท่ี 21 (ตอ) 

 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหลงงบ 

ผูรับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

11 พัฒนาประสิทธภิาพ 1. ประชุมเชงิปฏิบัติการ  30,000      1.ปริญญา เฉิดจำเริญ   

 การดำเนินคุณภาพ  การเรียนรูฐานการเรียนรูลดใช     2.ยุพาพร หรเสริฐ     

 สิ่งแวดลอม พลังงานในศูนยการเรียนรู       

  Green Office     

  2. นิเทศติดตาม การดำเนินงาน     

  ในสถานศึกษา     

   3. การแลกเปลี่ยนเรยีนรู        

  4. สรุป/รายงานผลโครงการ     

12 สนับสนุนการ 

ดำเนินงานศูนย 

พัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 

1. สนับสนุนงบประมาณศูนย 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จำนวน 17 ศูนย   

2. ติดตามประเมินผล 

3. สรุป/รายงานผลโครงการ 

 200,000  

    

1.ศุภิสรา ศรีไสย   

2.จิตรลดา ตนพรหม  

3.ยุพาพร หรเสริฐ   

 

13 สงเสริมศักยภาพ

นักเรียนดานศิลปะ 

ดนตรี กีฬาและ

วิชาการ 

1. นิเทศ/ติดตาม/กำกับคาย

วิชาการ  

50,000 1,000,000 
 

ปยนาถ เครอืวรรณ 

 

2. เตรียมความพรอมการประเมิน 

RT     

3. เตรียมความพรอมการประเมิน 

NT     

4. งานศิลปหัตถกรรมระดับศูนย

เครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

5. งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขต     

14 เสริมสรางคุณธรรม  1. นิเทศโรงเรียนสุจริต  165,580  
 

ปยนาถ เครอืวรรณ 

 จริยธรรมและ 2. บริษัทสรางการดี     

 ธรรมาภิบาลใน 3. ประเมินสถานศึกษาออนไลน     

 สถานศึกษา  4. การขับเคลื่อนตานทุจริต     

 (โรงเรียนสุจริต) 5. สรางสำนึกพลเมือง     

รวมกลยุทธท่ี 3 1,200,000  215,580 1,000,000  
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กลยุทธท่ี  4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหลงงบ 

ผูรับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

1 ขับเคลื่อนเปาหมาย 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ  224,630      1.ศุภิสรา  ศรไีสย 

 ยุทธศาสตรชาติ  แผนปฏิบัติการ ป 2565    2.จิตรลดา ตนพรหม 

  สพป.ขอนแกน 3 (196,500)        

   2. ประชุมกลั่นกรอง (8,490)     

    3. นำเสนอแผนปฏิบัติการ         

  (5,040)     

    4. การจัดทำรายงานผล         

  (14,600)     

  5. สรุป/รายงานผลโครงการ     

2 พัฒนา 1. กิจกรรมประชุมผูบริหาร    80,000     1.วันเพ็ญ ตันตระกูล 
 การดำเนินงาน สถานศึกษาผูบริหารการศึกษา     2.ปดิวรัดา เศษสันต 

 ดานประสิทธิภาพ และประธานศูนยพัฒนา        3.มนูญ วงศบัวพันธุ 

 ของ สพป.ขอนแกน  คุณภาพการศึกษา (30,000)        4.วีรไท  เศษสันต 

 
เขต 3 2. ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนา

ศูนยบริการรวม One Stop     
  

  5.ศักดา ศรีอรรคพรหม 

 

 

Service Center (50,000) 

3. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

4. การปรบัปรงุประสิทธิภาพ

การปฏิบตัิราชการ 

5. ประชาสัมพันธสรางสรรค

การศึกษา 

6. สืบสานสงเสริมวัฒนธรรม 

7. การควบคุมภายใน 

8. สรุป/รายงานผลโครงการ        
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กลยุทธท่ี  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ตอ) 

 
  

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหลงงบ 

ผูรับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

3 พัฒนาศักยภาพ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  205,370      1.ยุวดี แสนเมือง 

 ขาราชการครูและ  ทางวิชาการและการศึกษาดูงาน    2..ธีระชัย ปดตายัง 

 บุคลากรทางการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู     

 ศึกษา สังกัด สพป. 2. สงเสริม ยกยอง เชิดชเูกียรติ 15,000    

 ขอนแกน เขต 3 ขาราชการครูและบุคลากร     

  ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลดีเดน     

  3. ปฐมนิเทศครูผูชวย     

  สูครูมืออาชีพ (15,000)     

  4. สรุป/รายงานผลโครงการ     

4 ตรวจสอบการ 1. การพัฒนาความรู  30,000      บุษบา  สุขเอม 

 ดำเนินงาน การเงิน ของบุคลากร     

 การบัญชี/พัสดุ 2. ออกตรวจสถานศึกษา     

  สถานศึกษา 3. สรุป/รายงานผลโครงการ         

5 พัฒนาบุคลากร 

ดานเทคโนโลย ี

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสราง 

ความรู ความเขาใจการนํา 

 40,000  

    

  กนกพร อัครพิเชษฐ 

 สารสนเทศและการ ขอมูลในระบบติดตาม     

 สื่อสาร และประเมินผลแหงชาติ     

  (eMENSCR)       

   2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช         

  ระบบบริหารจัดการสำนักงาน     

   เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (AMSS++)         

  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช     

  ระบบสนับสนุนบริหารจัดการ     

  สถานศึกษา (SMSS++)     

  
4. พัฒนาระบบเครอืขาย 

Internet     

  5. สรุป/รายงานผลโครงการ     
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 กลยุทธท่ี  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (ตอ) 

 

 

 

 
  

ท่ี ช่ือโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ/แหลงงบ 

ผูรับผิดชอบ 
งบเขต  สพฐ. อ่ืน(ระบุ) 

6 พัฒนาศักยภาพ 1. การนิเทศติดตามและ  100,000      
 1.เยาวลักษณ แชตัง 

2.จันทรเพ็ญ อินทนนท   

  ประเมินผลการปฏิบัติงาน       

  ของผูบริหารสถานศึกษา     

   2. ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ        

  3. สรุป/รายงานผลโครงการ     

7 ครคูลังสมอง 1. การจางบุคลากรดาน   2,520,000    

 การจางบุคลากร วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     

 ดานวิทยาศาสตร 2. สรุป/รายงานผลโครงการ     

  และคณิตศาสตร          

8 ครูผูทรงคุณคา 

แหงแผนดิน 

1. การจางครูผูทรงคุณคา   

แหงแผนดิน 

   850,000    อรอนงค เทนอิสสระ 

     

    2. สรุป/รายงานผลโครงการ         

9 เสริมสรางคุณธรรม  1. ศึกษาดูงาเขตสุจริตตนแบบ  200,000    ปยนาถ เครือวรรณ 

 จริยธรรมและ 2.ประชุมเตรยีมความพรอม     

 สถานศึกษา การประเมิน ITA Online     

 
ธรรมาภิบาลใน 

(กิจกรรมสำนักงาน 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ      

“การกระทำท่ีถือเปนเรื่อง     

 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สุจริต) 

ผลประโยชนทับซอน” 

4. การตอบแบบวัดการรับรู       

  ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก     

  (EIT)     

  5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ     

  
การประเมินสถานศึกษา

ออนไลน     

รวมกลยุทธท่ี 4  710,000  3,570,000    

รวมกลยุทธท่ี 1 - 4 2,000,000  3,785,580 1,000,000   
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สวนท่ี 4 

ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ประกอบดวย รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงาน 

ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 และผลการ

ดำเนินงานท่ีสำคัญอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 4.1 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรม    

ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสวนของงบพัฒนาจำนวน 25 โครงการ 81 กิจกรรม       

ซ่ึงดำเนินการได 23 โครงการ บรรลุเปาหมาย 23 โครงการ และไมดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ 

จำนวน 2 โครงการ มีผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

1. สงเสรมิสนับสนุน

การจัดการศึกษา  

ใหผูเรียนมีความ

ปลอดภัยทุกรูปแบบ

จากสถานการณ  

การแพรระบาด  

ของโรคติดเช้ือ   

ไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) 

1. เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนการจดั

การศึกษาใหผูเรียนมคีวามปลอดภัย

ทุกรูปแบบจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (Covid-19)  

2. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา และนักเรียนทุกคนในสงักัด 

ดำเนินชีวิตไดอยางปกตสิุข ตามแนว

ชีวิตวิถีใหม(New Normal) ดวยความ

ปลอดภัย ไมเสี่ยงตอการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

เชิงปริมาณ 

กลุมเปาหมาย 19,215 คน ดังน้ี 

1)  ผูบริหารสถานศึกษา           

จำนวน 131 คน   

2)  ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จำนวน 1,907 คน   

3)  นักเรียน จำนวน 17,177 คน       

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ขอนแกน เขต 3  

เชิงคุณภาพ 

ผูเรยีนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบจาก

สถานการณการแพรระบาดของ

โรคตดิตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) 

 

 

 

 

 

60,000  1. สถานศึกษาจัดการ

ศึกษาใหผูเรยีนมีความ

ปลอดภัยทุกรูปแบบจาก

สถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) ในระหวางท่ี

เรียนอยูท่ีสถานศึกษา 

 2. ผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และ

นักเรียนในสังกัดทุกคน   

มีวัสดุอุปกรณในการ

ปองกันโรคติดเช้ือ     

ไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) 

 

 

 

 

 

ผูเรยีนมีความปลอดภัย

ทุกรูปแบบจาก

สถานการณการแพร       

ระบาดของโรคติดตอ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019    

(Covid-19) 

การแพร

ระบาดของ

โรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 

2019   

(Covid-19) 

- 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

2. การสรางโอกาส

และความเสมอภาค

ทางการศึกษาใหกับ

ประชากรวัยเรียน  

ทุกคน 

 

1. ปองกันและลดปญหา          

การตกหลนและออกกลางคัน 

ของนักเรียน 

2. ติดตามคนหาเด็กตกหลน และ

เด็กออกกลางคัน นักเรยีน ใหกลับ

เขาระบบการศึกษา และไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

3. เพ่ือใหเด็กพิการเรยีนรวมไดรับ

สิทธิ และโอกาสท่ีเทาเทียมกัน ในการ

ไดรับการพัฒนาการเรียนรูในรูปแบบ      

ท่ีเหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ      

เปนรายบุคคล ไดรับบริการ สื่อ       

สิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือเขาถึง

การศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะ 

การดำรงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพ    

เพ่ือพ่ึงตนเองได 

4. เพ่ือสรางความเขมแข็ง          

ใหโรงเรียนท่ีจดัเรียนรวมในรูปแบบ

การจัดการเรยีนการสอนท่ีเหมาะสม

กับสภาพความพิการ ในแตละ

ประเภท 

เชิงปริมาณ 

1) เด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ทุกคน 

2) นักเรียนพิการในโรงเรียนท่ีจัดการ

เรียนรวม 144 แหง จำนวน 2,894 คน 

ไดรับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษา

อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีกำหนด  

เชิงคุณภาพ 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา     

ในโรงเรียนท่ีจดัการเรียนรวมไดรบัการ

พัฒนาอยางท่ัวถึงในรูปแบบท่ี

เหมาะสมและหลากหลายวิธีการ ใหมี

ความรู ความสามารถและทักษะในการ

พัฒนาสมรรถภาพเด็กในแตละ

ประเภทความพิการ ไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

2) ศึกษานิเทศกไดรับการพัฒนา       

มีความรู ความเขาใจในการดำเนินงาน

ดานจัดการเรยีนรวม 

30,000  1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรยีน

ท่ีจัดการเรียนรวมไดรับ

การพัฒนาอยางท่ัวถึง   

ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและ

หลากหลายวิธีการ 

2. ศึกษานิเทศกท่ี

รับผิดชอบงานเรียนรวม  

สำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ไดรับการพัฒนาใหมี

ความรูความเขาใจในงาน

ดานการจดัการรวม  

การขับเคลื่อนการจัดการ

เรียนรวม มีโรงเรียน

ตนแบบการเรียนรวม

จำนวน 5 โรงเรียน     

เปนศูนยบริการทาง

การศึกษาพิเศษ 

(Student Support) 

Services : SSS 

1. นักเรียนพิการ         

ในโรงเรียนท่ีจดัการ

เรียนรวม 144 โรงเรียน  

จำนวน 2,894 คน ไดรับ

สิทธิและโอกาสทางการ

ศึกษาอยางท่ัวถึงและมี

คุณภาพตามมาตรฐาน    

ท่ีกำหนด 

2. เด็กตกหลนและออก

กลางคัน ไดรับการ

ติดตอใหกลบัเขาระบบ

การศึกษา และไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

3. โรงเรียนท่ีจดัการ

เรียนรวม 144 โรงเรียน 

สามารถจัดการศึกษา

ใหกับเด็กพิการ        

ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามีความ

เขมแข็ง สามารถ

 1. ควรจัดขอมูล

นักเรียนใหเปน

ระบบเดียว              

และสามารถ

เช่ือมโยง ได          

ทุกสถานศึกษา  

2.ทุกภาคสวน

ตองรวมมือ

ประสานงาน

ท้ังภาครัฐและ

เอกชน  

3. จัดสรร

งบประมาณให

ผูเรยีนเพ่ิม 

เพ่ือลดภาระ

ใหกับ

ผูปกครอง 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

5. เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีความรู 

ความสามารถ และทักษะในการ

พัฒนาสมรรถภาพเด็กในแตละ

ประเภทความพิการไดอยาง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศกใหมี

ความรู ความเขาใจ ในการ

ดำเนินงาน ดานจดัการเรียนรวม 

7. เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนให

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       

มีความเขมแข็งสามารถขับเคลื่อน

นโยบายการจัดการเรยีนรวม       

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนใหมกีาร

นิเทศ ติดตามดำเนินงาน และสงเสริม

การทำงานรวมกันของทุกภาคสวน                 

 

 

 

 

3) ผูเรียนมโีอกาส ความเสมอภาค 

ทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 

ขับเคลื่อนนโยบายการ

จัดการเรียนรวมไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

3. การพัฒนา    

ความเปนเลิศทาง

วิชาการท่ีสอดคลอง

กับทักษะท่ีจำเปน  

ในศตวรรษท่ี 21 

1. เพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรยีน 

การสอน ในศตวรรษท่ี 21 

2. เพ่ือสงเสรมิใหนักเรียนมี

คุณลักษณะ สมรรถนะ ในศตวรรษ            

ท่ี 21 

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนแกนนำศตวรรษท่ี 21 

เปาหมาย จำนวน 30 แหง  

เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนในโรงเรียนในสังกัด มีการนำ

นโยบายในการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาไดอยางมีคณุภาพ นักเรยีน  

มีทักษะ คุณลักษณะ สมรรถนะ      

ในศตวรรษท่ี 21 

20,000  ครูผูสอนในโรงเรียน   

กลุมเปาหมาย ท้ัง 30  

แหง ไมมีความรูความ

เขาใจ และสามารถ

จัดการเรียนรู ในศตวรรษ

ท่ี 21 

นักเรียนทุกคนใน

โรงเรียนกลุมเปาหมาย

ท้ัง 30 แหง              

มีคุณลักษณะท่ี

สอดคลองกับศตวรรษ   

ท่ี 21 

ขาดการ

สนับสนุน

งบประมาณ

จาก สพฐ. 

1. มีเวที

แลกเปลีย่น

เรียนรูและ

นำเสนอ

ผลงาน        

ในระดับเขต 

และระดับ 

สพฐ.  

2. สงเสรมิ

สนับสนุน

สถานศึกษา

อยางตอเน่ือง 

4. การพัฒนาการ

เรียนการสอนปฐมวัย

ท่ีสงเสรมิทักษะสมอง

(EF)และทกัษะการคิด

สำหรับเด็กปฐมวัย 

1. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนปฐมวัยใหมี

ศักยภาพในการจดัประสบการณ

เรียนรู ท่ีสงเสริมพัฒนาการองครวม

และทักษะสมอง EF สำหรับผูเรียน

ปฐมวัยได  

2. เพ่ือสงเสรมิและพัฒนา

สถานศึกษา ใหสามารถจัด

การศึกษาปฐมวัยไดอยางมคีุณภาพ  

3. เพ่ือสงเสรมิใหพอ แม ผูปกครอง 

เชิงปริมาณ 

1) ครูผูสอนปฐมวัยรอยละ 80 ไดรับ

การพัฒนาตามโครงการ  

2) ผูบริหารสถานศึกษารอยละ 80 

ไดรับการพัฒนาตามโครงการ  

3) ผูปกครองรอยละ 80 ไดรับการ

สงเสริมความรูตามโครงการ 

เชิงคุณภาพ 

1) ครูผูสอนปฐมวัยมีศักยภาพในการ

40,000   

 

1. ครูผูสอนปฐมวัย และ

ผูบริหารสถานศึกษา 

จำนวน 100 คน มี

ความรูความเขาใจ 

เก่ียวกับการพัฒนาทักษะ

สมองของเด็กปฐมวัย  

2. ครูผูสอนปฐมวัย     

รอยละ 80 มีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับ    

เด็กปฐมวัยรอยละ 85

ไดรับการพัฒนาสงเสรมิ

พัฒนาการครบท้ัง       

4 ดาน อยางสมดลุ     

ท้ังดานรางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญา 

1.งบประมาณ 

ท่ีไดรับการ

จัดสรรเปน

งบประมาณ

จากเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา                

ทำใหมีการ

ปรับเปลีย่น

งบประมาณใน

1. ขยายผลให

สถานศึกษาท่ี

ไมไดรับการ

พัฒนาใน

ระยะ ท่ี 1 

2. จัดเวที

แลกเปลีย่น

เรียนรู ถอด

บทเรียนการ
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

มีความรูความเขาใจสามารถสงเสริม

พัฒนาการเด็กไดอยางมีคณุภาพ 

สมวัย 

จัดประสบการณเรียนรูท่ีสงเสริม

พัฒนาการองครวมและทักษะสมอง 

EF สำหรับผูเรียนปฐมวัยไดอยางมี

คุณภาพ  

2) ผูเรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการ

เหมาะสมตามวัย มีทักษะ มสีมรรถนะ

ตามหลักสูตรปฐมวัยไดอยางตาม

ศักยภาพ  

3) พอแม ผูปกครอง ไดรับการสงเสริม

ใหมีความรูความเขาใจในการอบรม

เลี้ยงดเูด็กอยางมีคณุภาพ 

 

การพัฒนาทักษะสมอง

ของเด็กปฐมวัย  

 

การดำเนินการ 

2. เด็กปฐมวัย

บางสวนมี

ภาวะถดถอย

ทางการ  

เรียนรู ทำให

ครูปฐมวัย   

ใหความใสใจ

ในการแกไข

ปญหาของ

พัฒนาการทาง

สติปญญา 

พัฒนาทักษะ

สมองEF 

3. คัดเลือก 

Best Practice 

วิธีปฏิบัติท่ีดี    

ในการพัฒนา

ทักษะสมอง 

EF 

5. การสงเสริม    

และพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และ

กระบวนการเรียน 

การจัดการเรยีนรู 

1. เพ่ือสงเสรมิและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาใหสอดคลองตามบริบท 

จุดเนน ท่ีตอบสนองตอเปาหมาย

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสตูร การอานคิดวิเคราะหเขียน 

และจุดเนน ในระดับเขตพ้ืนท่ี  

  2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาและ

สงเสริมกระบวนการจดัการเรียน

เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียน รอยละ 100 มีการพัฒนา

หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู เนน

สมรรถนะ  

2) ครูผูสอนรอยละ 100 ไดรับการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมและการวัด

ประเมินผล 

3) นักเรียน รอยละ 100 ไดเรียนรู  

เอ้ือตอการพัฒนาตามหลักสูตร      

19,800  1. หลักสูตรสถานศึกษา 

ท่ีสอดคลองกับเปาหมาย

หลักสตูรและจดุเนนการ

พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

2. ครูผูสอนปรับเปลี่ยน

ระบบการเรียนการสอน

ใหเอ้ือตอการพัฒนา

ผูเรยีนตามเปาหมาย

หลักสตูรและจดุเนนการ

นักเรียนไดเรียนรู      

เกิดความรู ทักษะ 

คุณลักษณะ และ

สมรรถนะท่ีสอดคลอง 

กับเปาหมายหลักสูตร

และจดุเนนการพัฒนา

คุณภาพผูเรยีน 

 1. สถานศึกษา

ควรมีการ

ประเมิน

หลักสตูร เพ่ือ

เปนขอมูล

พ้ืนฐานในการ

พัฒนา

หลักสตูร

สถานศึกษา  
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

การสอน การประเมนิของครูท่ี

ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ดานคณุลักษณะ

อันพึงประสงค ตามหลักสูตร               

การอาน คิดวิเคราะห เขียน และ

จุดเนนในระดับเขตพ้ืนท่ี 

และจุดเนนการพัฒนา 

เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรท่ี

สอดคลองตามหลักสูตรและจุดเนน 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

2) ครูผูสอนปรับเปลีย่นระบบการเรียน 

การสอนใหเอ้ือตอการพัฒนาตาม

หลักสตูรฯ และจดุเนน การพัฒนา

คุณภาพผูเรยีน  

3) นักเรียนไดเรียนรูเกิดความรู ทักษะ 

คุณลักษณะและสมรรถนะท่ีสอดคลอง

ตามหลักสูตร ฯ     

พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 

ในปตอไป 

2. สงเสรมิ

สถานศึกษา   

ในการพัฒนา

หลักสตูรฐาน

สมรรถนะ 

6. ยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

1. เพ่ือวิเคราะห ผลการทดสอบ 

NT, O-NET และถอดบทเรียน   

การยกระดับผลสัมฤทธ์ิท่ีด ี

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 4 สาระการเรียนรูหลัก 

เชิงปริมาณ 

1) รอยละของสถานศึกษาในสังกัด 

สพป.ขอนแกน เขต 3 ท่ีมีรายงาน  

การวิเคราะหผลการทดสอบ RT     

ช้ัน ป.1 NT ช้ัน ป.3 . O-NET ช้ัน ป.6 

และ ม.3 

2) รอยละของนักเรียน                

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีผลการ

ทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  

 105,000  1. สถานศึกษาในสังกัด 

สพป.ขอนแกน เขต 3             

มีรายงานการวิเคราะห

ผลการทดสอบ RT     

ช้ัน ป.1 , NT  ช้ัน ป.3,     

O-NET ช้ัน ป.6 และ ม.3      

ครบทุกแหง  

2. ผลการทดสอบ       

O-NET วิชาภาษาไทย       

1. นักเรียนมีความรู 

ทักษะ คุณลักษณะ    

และมผีลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรยีนในกลุมสาระ    

การเรยีนรูวิทยาศาสตร

สูงข้ึน กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาอังกฤษ 

2. โรงเรียนมี

กระบวนการในการ

การแพร

ระบาดของ

โรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 

2019 ทำให  

ไมสามารถ

พัฒนาครู

รูปแบบ    

face to face 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

คณิตศาสตร และ ภาษาอังกฤษ     

รอยละ 50 ข้ึนไป 

 

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และ 

ภาษาอังกฤษ สูงกวา   

รอยละ 50 

3. ครูและผูบริหาร

สถานศึกษาความรู

ภาษาอังกฤษตามกรอบ 

CEFR ท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

4. ครูผูสอนคณิตศาสตร    

มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning) 

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร 

5. ครูผูสอนมีการ       

วางแผนการจัดการเรียนรู

และการวัดประเมินผล

ผูเรยีน อยางมีคุณภาพ 

 

จัดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษที่เปนระบบ 

3. หองเรียน

ภาษาอังกฤษมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบ 

Active Learning 

4. โรงเรียนมี

กระบวนการ ในการ

จัดการเรียนรู 

คณิตศาสตรท่ีเปนระบบ 

ได ตองใชการ

พัฒนาแบบ 

Online ซึ่ง              

ไมคอยเกิด 

ปฏิสัมพันธ

ระหวางครู 

กับวิทยากร 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

7. การพัฒนาครู

ตามกรอบวัดความรู

ทางดานภาษา 

(CEFR)เพ่ือยกระดับ

ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนภาษาอังกฤษ 

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถของ

ครูผูสอนท่ีไมจบวิชาเอก

ภาษาอังกฤษดานการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูแบบ Active Learning   

ในทุกระดับช้ัน 

 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูของโรงเรียนดานการใช

ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารของ

ผูเรยีนท้ังระบบ 

  3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานการใช

ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน 

   4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของ

ครูในการจัดคายวิชาการของครเูพ่ือ

พัฒนาความพรอมของผูเรียนดาน

ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารและ

การอาชีพ 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

1) รอยละ 90 ของครูกลุมเปาหมาย

ของครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับช้ัน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน 

ไดรับการการพัฒนาตามกรอบการวัด

ระดับภาษา (CEFR) 

2) รอยละ 100 ของครูท่ีไมจบเอก

ภาษาอังกฤษกลุมเปาหมายไดรบัการ

พัฒนาคุณภาพ การจัดการเรยีนรู   

เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนมีกระบวนการในการ

จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเปนระบบ 

2) ครูหองเรียนภาษาอังกฤษมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

3) ครูและผูบริหารสถานศึกษาความรู

ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR         

ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

 

30,000  1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ

มีความรูความสามารถ

ดานภาษาตามกรอบ 

CEFR ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  

2. ครูผูสอนท่ีไมจบเอก

ภาษาอังกฤษ ไดรับการ

พัฒนาและสามารถจดั

กิจกรรมการเรียนรู แบบ 

Active Learning ได 

3. ผูบริหารสถานศึกษา 

สามารถใชภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารได  

 

1. ผลการทดสอบ 

ONET วิชาภาษาอังกฤษ

ของสถานศึกษามี

คะแนนเฉลีย่รอยละ 50 

ข้ึนไป   

2. ผูเรียนทุกช้ันเรยีน

สามารถไดรับการพัฒนา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารในชีวิตประจำวัน

ได 

 

 1. การสงเสริม

ใหครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ

ดำเนินการ

พัฒนาตนเอง

ดานการใช

ภาษาอังกฤษ

ในรูปแบบ

ตางๆ เชน 

การใช Digital 

Platform ท่ีมี

อยูในระบบ

อินเทอรเน็ต   

ซึ่งไมมี

คาใชจาย และ

การพัฒนา

ตนเองในแบบ

ทางเลือกอื่น ๆ 

ตามความ

สนใจและ

ความถนัดของ
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

 ครูผูสอน    

แตละทาน  

2. หนวยงาน

ตนสังกัดเรง

พัฒนาครู

ไดรับการ

พัฒนาครบ   

ทุกดาน และมี

ความรู

ความสามารถ 

ในการเขาใจ   

ในการพัฒนา

ทักษะดาน

ดิจิทัลดังกลาว 

มีสื่อนวัตกรรม

ท่ีใชในการ

เรียนการสอน 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

8. การพัฒนาความ

เปนเลิศทางวิชาการ

ของสถานศึกษา    

ในระดับ

มัธยมศึกษา เพ่ือ

พัฒนาความพรอม

ดานการอาน 

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร        

ในการประเมิน    

ในระดับนานาชาติ

ตามโครงการ PISA 

 

 

1. เพ่ือสงเสรมิใหครผููสอนมคีวามรู

ความเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคญัของโปรแกรมประเมิน

สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล    

สูการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู 

ตามแนวทางการประเมิน PISA 

2022 

2. เพ่ือใหครูผูสอนสามารถ

ปรับเปลีย่นกระบวนการเรียน    

การสอนและประยุกตใชเครื่องมือ

ประเมินผลความฉลาดรูตาม

แนวทางการประเมิน PISA จาก

ระบบ PISA Style OnlineTesting 

แบบฝกทักษะการคดิแกปญหา และ

เครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

ความฉลาดรูของนักเรียนเพ่ือเตรียม

ความพรอมรับการประเมิน PISA 

2022  

 3. เพ่ือพัฒนานักเรียน              

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ใหมีการ

ยกระดับสมรรถนะการคิดข้ันสูง    

เปาหมายเชิงปริมาณ  

ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน     

ท่ีสอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตร รวมท้ังสิ้น จํานวน 

46 คน  

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

ทุกคน ไดรับการยกระดับสมรรถนะ

การคิดข้ันสูงเพ่ือพรอมรับการประเมิน 

PISA 2022 

2) ครูมีความตระหนักเห็นคุณคา และ

ความสําคญัของโปรแกรมประเมิน

สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล      

สูการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู

ตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 

และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการ

เรียนการสอนและประยุกตใชเครือ่งมือ

ประเมินผลความฉลาดรู ตามแนวทาง

การประเมิน PISA ของนักเรียน เพ่ือ

เตรียมความพรอมรับการประเมิน 

PISA 2022  

11,100   1. ครูผูสอนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน 

โรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา 46 แหง  

มีความรูความเขาใจใน

การใชโปรแกรมประเมิน

สมรรถนะ ฯ 

2. ครูผูสอนมีการ

ปรับเปลีย่นการจดัการ

เรียนรูตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 

นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกนเขต 3 มทัีกษะ 

ดานการอาน

คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตรในการ

ประเมินระดับนานาชาต ิ     

ตามโครงการ PISA   

ตามคณุลักษณะ

สมรรถนะในศตวรรษ   

ท่ี 21 

1. โรงเรียน 

สวนใหญมี

คอมพิวเตอร

แตไมเพียงพอ

สําหรับ

นักเรียน  

2. ระบบ    

อินเทอรเน็ต 

ของโรงเรียน      

ไมเสถียร  

คอมพิวเตอร

อายุการใชงาน

นานแลวทําให

ประมวลผลชา  

3. คุณครูขาด

ความเขาใจใน

การใชระบบ  

4. นักเรียน

ขาดความ

สนใจ และ 

 

1. ครูควรใช

ขอสอบแนว 

PISA ในการ

ประเมินผล

ผูเรยีน 

2. ครูควรจัด

กิจกรรมการ

สอนให

นักเรียนฝกทำ

แบบทดสอบ    

เปนกลุม เพ่ือ     

ชวยกันคิด      

วิเคราะหหา  

กระบวนการ

วางแผนและ

ปฏิบัติรวมกัน

เมื่อนักเรียนได

แนวทางแลว  

ใหนักเรียนทํา

แบบฝก/

แบบทดสอบ 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ใชระบบ PISA Style Online 

Testing แบบฝกทักษะการคดิ    

แกปญหาและเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ือ

พรอมรับการประเมิน PISA 2022 

 

3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษามสีมรรถนะ

การคิดข้ันสูง เพ่ือพรอมรับการ

ประเมิน PISA 2022 

ความ

รับผิดชอบ 

5. ระบบ     

ไมเอ้ือ เมื่อมี

คนเขาใช

จํานวนมาก 

ระบบสมัคร 

ไมคอยไดและ

การเขาใชมี  

ปญหาการ

เช่ือมตอ

ระบบลม  

6. นักเรียน

ขาดทักษะ

พ้ืนฐานทาง 

ดานวิชา

คณิตศาสตร 

เปนรายบุคคล  

2. โรงเรียนท่ีมี

คอมพิวเตอร  

ไมเพียงพอ    

ใหดําเนินการ 

แบงกลุม/      

แบงหอง        

จัดตารางเวลา

การใช

คอมพิวเตอร  

 

9. การพัฒนาผูเรยีน

ดานพหุปญญา 

1. เพ่ือพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูดานพหปุญญา 

2. เพ่ือสงเสรมินักเรยีนไดเรียนรู

กิจกรรมท่ีแตกตางกันของแตละ

เชิงปริมาณ 

โรงเรียน จำนวน 177 แหง ในสังกัด  

เชิงคุณภาพ 

มสีภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

50,000 (ไมได

ดำเนินการ

เน่ืองจากการ

จัดเงิน

ครูผูสอน 177 คน        

มีความรูความเขาใจ    

ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ดานพหุปญญา 

นักเรียนไดเรียนรูจาก

กิจกรรมท่ีแตกตางกัน 

ตามแนวทางพหุปญญา 

การจัดสรรงบ

จาก สพฐ.

ลาชาทำให   

ไมสามารถ
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

บุคคลตามแนวทางพหุปญญา ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต งบประมาณ

ลาชาสงผลให

ไมสามารถ

ดำเนินการได

ทันตาม

ระยะเวลา) 

ดำเนินการทัน

ตามระยะเวลา  

ท่ีกำหนด 

10. สงเสริมและ

พัฒนาความสามารถ  

ในการจัดการเรียนรู

ของครูผูสอนดาน

วิทย - คณิต 

1. เพ่ือพัฒนาจัดกิจกรรมใหนักเรยีน 

ไดแสดงออกซึ่งความสามารถใน

ดานวิชาการกลุมสาระ การเรียนรู

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือเปนเวทีประกวดและการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูของครูและ

นักเรียน 

3. เพ่ือสงเสรมิใหครูและนักเรียน 

ไปประกวดและแสดงศักยภาพ    

ในระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศ ตอไป 

4. พัฒนาศักยภาพครูดานการ

จัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 

“Coding และ Computing 

Scienc 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

    1)  ครูผูสอนคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร จำนวน 200  คน  

    2)  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ        

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 และ

โรงเรียนเอกชน จำนวน 100 คน  

เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1)  นักเรียนท่ึมีความสามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    

ไดเรียนรูจากประสบการณตรง ใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน สรางสรรคผลงาน

ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

กลาแสดงออกและประยุกตใชความรู

ในชีวิตไดอยางสรางสรรค เกิดการ

55,000  1. ครูผูสอนคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3 มีความรู 

ความสามารถในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู  

คณิต - วิทย 

2. นักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษทาง

วิทย-คณิต เขารวมการ

สอบแขงขันรอบแรก 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ดังน้ี 

- โครงการพัฒนา

นักเรียนไดเขารวมการ

ทดสอบโครงการพัฒนา

อัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร และ

โครงการสอบแขงขัน

ทางวิชาการ ระดับ

นานาชาติ มีความรู

ความเขาใจและเห็น 

แนวทางการพัฒนา

ตนเองชัดเจนข้ึน 

พัฒนาศักยภาพครูดาน

การจัดการเรียนรู

วิทยาการคำนวณ 

“Coding และ 

1.ครูและ

นักเรียนมี

ความสนใจใน

การสอบนอย 

2.การจัดสรร

งบประมาณ

มาชาทำให

การพัฒนา  

ไมสอดคลอง

ตามเปาหมาย

และระยะเวลา

ท่ีกำหนด 

1.ดำเนินการ

ประชาสัมพันธ

และกระตุน

โรงเรียนให 

เขารวม

หลากหลาย

ชองทาง 

2. วางแผน

ดำเนิน

โครงการใหทัน

ตอกิจกรรม

การสอบ 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

และพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู 

ความเขาใจ ในมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด และวิธีการจัดการเรียนรู

วิชาวิทยาการคำนวณ ใหครูผูสอน

วิชาวิทยาการคำนวณ มีความพรอม 

และจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการ

คำนวณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาดานการจดัการเรียนการสอน

โดยการเขาคายวิชาการ 

2)  ครูผูสอนนำเสนอและแลกเปลีย่น

เรียนรูผลงานของครูผูสอนท่ีประสบ

ผลสำเร็จ 

3)  ครูและนักเรยีนไดรับประสบการณ

ในการเสวนาภาควิชาการ เก่ียวกับ

นวัตกรรมการเรียนการสอน 

พัฒนาศักยภาพครูดานการจัดการ

เรียนรูวิทยาการคำนวณ “Coding 

และ Computing Scienc ครูสามารถ

จัดการเรียนรูวิทยาการคำนวณ 

“Coding” และ Computing 

Science”ท่ีสงเสรมิผูเรียนดานการ

พัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค และ

นวัตกรรมผานการออกแบบตามการ

จัดการเรียนรูแบบ STEM Education 

อัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ในวันท่ี                 

30 เมษายน 2565 

จำนวน 108 คน 

- โครงการสอบแขงขันทาง

วิชาการระดับนานาชาติ 

ในวันท่ี 24 เมษายน 2565  

จำนวน 55 คน       

3. ครูผูสอนวิชาวิทยาการ

คำนวณ มีความพรอม 

และจัดการเรียนรูวิชา

วิทยาการคำนวณ       

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Computing Scienc 

ครูสามารถจดัการเรียนรู

วิทยาการคำนวณได

อยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถจัดการเรยีนการ

สอนไดท่ีเนนฝกฝนให

เด็กสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง ) Self-

Directed Learning)  

โดยมีครูทำหนาท่ี    

เปนผูใหคำแนะนำ 

(Adviser) 

 

11. การสงเสรมิ และ

พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐาน     

1. เพ่ือสรางความเขมแข็งและ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามบริบทของ

สถานศึกษา   

เชิงคุณปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 177 

โรงเรียน มีมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในท่ีเขมแข็งเปนระบบ  

50,000   ผูบรหิารโรงเรยีน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

มีความเขาใจ              

มคีวามสามารถ และเกิด

1. โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3            

 1. หนวยงาน 

ตนสังกัด ควร 

พัฒนาองค

ความรูทักษะ
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

การประกันคณุภาพ  

ภายใสถานศึกษา 

2. เพ่ือสื่อสาร สรางความเขาใจใน

การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 

และการจัดทำรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ี

สะทอนผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาในปการศึกษา 2564 

ตามหลักเกณฑและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง                       

การประกันคณุภาพการศึกษา   

พ.ศ. 2561 

3. เพ่ือใหโรงเรียนสามารถเตรียม

ความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) 

เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน   

เขต 3 ทุกโรงเรียน มรีะบบการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา       

ในสังกัด ท่ีเขมแข็ง เปนระบบ 

2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศกึษาขอนแกน   

เขต 3 ทุกโรงเรียนสามารถจัดทำ

รายงานการประเมินตนเองนำเสนอ  

ตอตนสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3          

มีฐานขอมูลสารสนเทศโรงเรียน       

ในสังกัด ท่ีสามารถตรวจสอบได   

ทักษะในการพัฒนา    

เชิงระบบ ตามมาตรฐาน

การประกันคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา  

 

ทุกโรงเรียนมีระบบการ

ประกันคณุภาพภายใน    

ของสถานศึกษาในสังกัด     

ท่ีเขมแข็ง เปนระบบ    

2. โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3                   

ทุกโรงเรียนสามารถ

จัดทำรายงานการ

ประเมินตนเองนำเสนอ

ตอตนสังกัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3         

มีฐานขอมูลสารสนเทศ

โรงเรียนในสังกัด         

ท่ีสามารถตรวจสอบได   

เก่ียวกับการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

เพ่ือใหเกิด

ความตระหนัก

ถึงคุณคาของ

การประกัน

คุณภาพ 

การศึกษา

อยางลึกซึ้ง

และ

ครอบคลมุ  

ในทุกมิติ   

โดยทุกคน 

ตองมีสวนรวม

อยางแทจริง 

ทุกคนเปน

หน่ึงเดียวมี

ทิศทาง และ

เปาหมาย
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ในทาง

เดียวกัน    

เนนการมสีวน

รวมและนำ

ยุทธศาสตร   

สูความสำเรจ็

เขามาใชในการ

ดำเนินการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

2. ควร

สนับสนุน

งบประมาณ

และทรัพยากร

ในการ

ดำเนินการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

อยางเปน
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ระบบและมี

ประสิทธิภาพ

3. ควรมีการ

นิเทศ กำกับ 

ติดตามการ

ประเมิน

คุณภาพ

ภายในจาก

หนวยงาน  

ตนสังกัด 

อยางตอเน่ือง 

12. การนิเทศ

บูรณาการเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพ

ทางการศึกษา 

4.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการ

ดำเนินงานนิเทศการศึกษาใหเปน

ระบบ และมปีระสิทธิผล 

4.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก ใหมี

คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียน จำนวน 167 แหง  

2) ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จำนวน 17 ศูนย  

3) ศึกษานิเทศก จำนวน 18 คน 

เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนมรีะบบคณุภาพ (PDCA) 

ในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคณุภาพ

ดานสิ่งแวดลอม ครูและผูเรยีน 

2) การจัดการเรียนการสอนของคร ู   

230,000  

 

1. ครู และผูอำนวยการ

โรงเรียนสามารถ

ดำเนินงานนิเทศ ภายใน

สถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ศึกษานิเทศกมีความรู

และความสามารถในการ

พัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนดวย

กระบวนการวิจยั 

1. โรงเรียนในสังกัด

สามารถดำเนินงาน

บรรลไุดตามตัวช้ีวัด

คุณภาพของโรงเรียน

คุณภาพ รอยละ 95 

2. โรงเรียนในสังกัด

ไดรับการรับรอง

มาตรฐานจากการ

ประเมินภายนอก     

จาก สมศ.รอยละ 100 

อยูในชวง

ระบาดของ

เช้ือไวรัส                         

โคโรนา ทำให

ออกนิเทศ                        

ไมเปนไปตาม

ปฏิทิน 

บางกิจกรรม

ควรนิเทศโดย

ใช Google 

Form 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

มีรูปแบบท่ีเปน Active Learning 

และใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนรู 

3)รูปแบบในการสงเสริมและชวยเหลือ

โรงเรียนเครือขายของศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษามีความชัดเจน   

เปนรูปธรรม 

        

ตามจำนวนท่ีไดรับ   

การประเมิน 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน     

ทุกวิชา และทุก

สมรรถนะการเรยีนรู  

คาคะแนนเฉลี่ยรอย 50 

ข้ึนไป 

4. ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษามีรูปแบบใน

การรวมพัฒนาคณุภาพ

ของโรงเรียนเครือขายท่ี

ชัดเจน 

13. พัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานดาน

สิ่งแวดลอม 

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3       

มีแหลงเรียนรูดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

2. เพ่ือสงเสรมิใหสถานศึกษาใน

สังกัดพัฒนาประสิทธิภาพ การ

ดำเนินงานดานคณุภาพสิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือพัฒนาครูผูบริหาร และ

เชิงปริมาณ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีแหลง

เรียนรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด     

รอยละ 100 เปนโรงเรียนท่ีบรหิาร

จัดการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การดำเนินงานดานคุณภาพ

20,000 การสงเสริม สนับสนุน  

ใหมีแหลงเรยีนรู        

ดวยรูปแบบและวิธีการ        

ท่ีหลากหลาย เพ่ือให

บุคลากรมีโอกาสได

เรียนรูตามบริบทของเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา             

การดำเนินงาน โครงการ

1. รอยละของนักเรียน 

ผูบริหาร  ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียนทุกแหง       

มีคุณลักษณะตาม

เปาหมาย ท่ีบริหาร    

จัดโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

1. การแพร

ระบาดของ

โรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 

2019 ทำให 

ไมสามารถ   

จัดกิจกรรม  

ในศูนยการ
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

บุคลากรมีความรูความเขาใจและ

ปฏิบัติตนในดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือสรางจิตสำนึกในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรยีน 

 

 

สิ่งแวดลอม 

3) ครู ผูบริหาร และบุคลากรในสงักัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 รอยละ 

80 มีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตน

ในการดำรงชีวิต ท่ีเปนมติรกับ

สิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงคุณภาพ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีแหลง

เรียนรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด     

เปนโรงเรียนท่ีบริหารจัดการโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3) ครู ผูบริหาร และบุคลากรในสงักัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีความรู

ความเขาใจ และปฏิบัตตินในการ

ดำรงชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

พัฒนาศูนย ศูนยการ

เรียนรูลดใชพลังงาน  

การจัดการขยะ และ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

ผลการดำเนินงาน  

1. ศูนยการเรยีนรูลดใช

พลังงาน การจัดการขยะ  

และอนุรักษสิ่งแวดลอม  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3         

ไดกำหนดโครงสรางการ

พัฒนาศูนยการเรียนรู   

ท่ีเปนระบบตอเน่ือง     

สูความยั่งยืน โดยมี

คณะกรรมการขับเคลื่อน  

4 คณะ   

2. การพัฒนาดาน

วิชาการ และวิทยากร  

ประกอบดวยวิทยากร

จากโรงเรียนแกนนำ

ดำเนินงานดานคณุภาพ

สิ่งแวดลอม 

2. ทุกโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

3. ครู ผูบริหาร และ

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3         

มีความรูความเขาใจ 

และปฏิบัติตนในการ

ดำรงชีวิต ท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4 .นักเรียนมีจติสำนึก 

ในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เรียนรูลดใช

พลังงานการ

จัดการขยะ  

และอนุรักษ

สิ่งแวดลอมได 

2.ขาดความ

ตอเน่ืองในการ

สนับสนุน

งบประมาณ

จาก สพฐ. 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) นักเรียนมจีิตสำนึกในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

สิ่งแวดลอมศึกษา        

ในสังกัด ซึ่งเปน

ผูอำนวยการโรงเรยีน  

และครู จำนวน 60 คน  

นักเรียน จำนวน 120 คน  

และวิทยากรจาก

เครือขายความรวมมือ

และภมูิปญญาทองถ่ิน  

จัดอบรมพัฒนาครู       

ในโครงการอบรม      

เชิงปฏิบัติการ สรางคลิป

วีดิโอเพ่ือปลูกจติสำนึก  

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม 

3.รอยละของสถานศึกษา

ท่ีสามารถบริหารจัดการ

ขยะไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. ครูผูสอนมีความรู 

ความเขาใจ และสามารถ

5. สถานศึกษาทุกแหง  

มีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น

สะอาด สวยงามเอ้ือตอ

การจัดการเรยีนรู 

6. สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3 

สภาพแวดลอมท่ีรมรื่น

สะอาด สวยงามเอ้ือตอ

การทำงาน 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

จัดระบบการเรียนการ

สอนใหเอ้ือตอการพัฒนา

สิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน จนมี

พฤติกรรมการดำเนินชีวิต

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

5.บุคลากรและเจาหนาท่ี

ของ สพป.ขอนแกน   

เขต 3 มีการดำเนินการ

บริหารจดัการขยะท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม    

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

14. สนับสนุนการ

ดำเนินงานศูนย

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานศนูย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 

17 ศูนย 

2. เพ่ือสรางความเขาใจดานการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา           

ในแตละศูนย  

1) ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จำนวน 17 ศูนยไดรับการสงเสรมิ

สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  

2) ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จำนวน 17 ศูนยไดรับการติดตามผล

200,000 (ไมได

ดำเนินการ

เน่ืองจากการ

จัดเงิน

งบประมาณ

ลาชาสงผลให

1. ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา จำนวน 17 ศูนย 

ไดรับการสงเสริมสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  

2. ศูนยพัฒนาคุณภาพ

1. สถานศึกษาในสังกัด 

ไดรับการพัฒนาคณุภาพ 

2. ผูบริหาร ครูและ

บุคลากรในสถานศึกษา

ไดรับการพัฒนาตรงกับ

ความตองการ 

การจดัสรรงบ

จาก สพฐ.

ลาชาทำให              

ไมสามารถ

ดำเนินการทัน

ตามระยะเวลา
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

3. เพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน

พัฒนาคุณภาพของศูนยพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

4. เพ่ือคนหาวิธีปฏิบัติท่ีดีในการ

ดำเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของศูนยฯ  

การดำเนินงาน  

3) ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จำนวน 17 ศนูย มีรายงานผลการ

ดำเนินงานและมีวิธีปฏิบัติท่ีด ี

 

ไมสามารถ

ดำเนินการได

ทันตาม

ระยะเวลา) 

การศึกษา จำนวน 17 ศูนย

ไดรับการตดิตามผลการ

ดำเนินงาน  

3. ศูนยพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา จำนวน 17 

ศูนย มีรายงานผลการ

ดำเนินงานและมีวิธีปฏิบัติ

ท่ีดี 

3. นักเรียนไดรับการ

พัฒนาคุณภาพตาม

เปาหมายและจดุเนน

ของสถานศึกษา  

ท่ีกำหนด 

15. สงเสริม

ศักยภาพนักเรยีน

ดานศิลปะ ดนตรี 

กีฬาและวิชาการ 

(งบเขต/งบ อบจ.)                    

1. เพ่ือเปนเวทีในการแสดง

ศักยภาพทางดานศลิปะ ดนตรี กีฬา 

และวิชาการของนักเรยีนในสังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ขอนแกน เขต 3  

2. เพ่ือพัฒนาสงเสริมใหนักเรียน  

ไดแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี กีฬา

และวิชาการใหสามารถแขงขัน    

ในระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับสากล  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

รอยละ80 นักเรยีนไดแสดงออกถึง

ศักยภาพทางดานศลิปะ ดนตรี กีฬา 

และวิชาการ อยางเต็มความรู

ความสามารถของตนเองอยางเตม็ท่ี 

เต็มกำลังความสามารถ 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนไดแสดงออกถึงศักยภาพ

ทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและ

วิชาการ สามารถเปนตัวแทนระดบัเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา และเขาแขงขัน       

ในระดับตางๆไดอยางมีคณุภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

1,050,000 นักเรียนไดแสดงออกถึง

ศักยภาพทางดานศลิปะ 

ดนตรี กีฬา และวิชาการ 

อยางเต็มความรู

ความสามารถของตนเอง

อยางเต็มท่ี เตม็กำลัง

ความสามารถ 

นักเรียนไดแสดงออกถึง

ศักยภาพทางดานศลิปะ 

ดนตรี กีฬาและวิชาการ 

สามารถเปนตัวแทน

ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและเขา

แขงขันในระดับตางๆ  

ไดอยางมีคณุภาพและมี

ประสิทธิภาพ 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

16. เสริมสราง

คุณธรรม จรยิธรรม

และธรรมาภิบาล    

ในสถานศึกษา 

(กิจกรรมโรงเรยีน

สุจรติ) 

1. เพ่ือเสริมสรางคณุธรรม 

จริยธรรม และความตระหนักรู    

ในการปองกัน การทุจริตใหกับ

นักเรียน ครู ผูบริหาร 

2. เพ่ือใหผูบริหาร ครู  มีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 

(Integrity & Transparency 

Assessment Online : ITA 

Online) 

เชิงปริมาณ 

รอยละ 95 สถานศึกษา ผูบริหาร ครู 

สามารถดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ

โรงเรียนสุจริตได 

เชิงคุณภาพ 

ผูบริหาร ครู มีการปรับเปลีย่นวิถีการ

ทำงานใหเกิดคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงาน และดำเนิน

กิจกรรมของโรงเรียนสุจรติ 

165,000 ผูบริหาร ครู มสีามารถ

ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  

ของโรงเรียนสจุริตได 

ผูบริหาร ครู มีการ

ปรับเปลีย่นวิถีการ

ทำงานใหเกิดคุณธรรม

และความโปรงใส       

ในการดำเนินงาน และ

ดำเนินกิจกรรมของ

โรงเรียนสุจริต 

  

17. การดำเนินงาน

ขับเคลื่อนเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติ      

ของ สพป.ขก. 3 

1. เพ่ือดำเนินการประชุม          

เชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏบัิติการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามหลักความสัมพันธ เชิงเหตุและ

ผล (XYZ) 

2. เพ่ือดำเนินการจดัทำรายงาน  

ผลการดำเนินงานประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เชิงปริมาณ 

1) คณะกรรมการจำนวน 32 คน      

มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับวิธีการ

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลัก

ความสัมพันธ เชิงเหตุและผล (XYZ) 

และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2) คณะกรรมการจำนวน 32 คน 

สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป

224,630  1. สพป.ขก 3             

มีแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. สพป.ขก 3 มีรายงาน

ผลการดำเนินงาน

ประจำป พ.ศ. 2565 

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3 มีผล         

การประเมินสวนราชการ

ตามมาตรการปรับปรงุ

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการประจำป 

อยูในระดับมาตรฐาน 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

1.การรายงาน

ผลโครงการ

กิจกรรม     

ไมเปนไปตาม

กำหนด

ระยะเวลา 

2. โครงการ

กิจกรรม      

ไมสอดคลอง

กับเปาหมาย

1.สพฐ. ควร

จัดสรร

งบประมาณ  

ใหเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา    

ใหหมด       

ในคราวเดียว   

ในตน

ปงบประมาณ 

เพ่ือใหการ
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลัก

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) 

และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3) คณะกรรมการจดัทำรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำปงบประมาณ      

พ.ศ. 2565 

เชิงคุณภาพ 

 1) สพป.ขก 3 มีแผนปฏิบัติการ

ประจำป ท่ีมีความสอดคลองเช่ือมโยง

กับ XYZ  

2) สพป.ขก 3 มีรายงานผลการ

ดำเนินงานประจำป  

ขอนแกน เขต 3          

มีผลการประเมิน      

ตามมาตรฐานสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา     

อยูในระดับดมีากข้ึนไป 

และตัวช้ีวัด 

และหลกั

ความสัมพันธ

เชิงเหตุและผล 

(XYZ) 

3. สพฐ.

จัดสรร

งบประมาณ 

ไมเพียงพอ 

และไมเปนไป

ตามกำหนด

ระยะเวลา 

บริหารจดัการ

ของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ      

2. สพฐ.     

ควรเพ่ิม

งบประมาณให

สำนักงานเขต

พ้ืนท่ี

การศึกษา     

ใหมากข้ึน 

เน่ืองจาก

งบประมาณ

นอยทำให    

ไมสามารถ

บริหารจดัการ

ไดเต็มตาม

ศักยภาพ      

3. ควรมี

การบูรณาการ
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต 

 (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

โครงการ/

กิจกรรม 

เพ่ือลดจำนวน

โครงการท่ี

รายงานใน

ระบบ 

Emenscr 

และงายตอ

การบริหาร

จัดการใหมี

ประสิทธิภาพ 

4. เห็นควร

ปรับรูปแบบ

การพัฒนาครู 

ใหมีความ

หลากหลาย

และลดการนำ

ครูออก  

นอกหองเรียน  

5. เห็นควร

สรางความ
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ตระหนักเรื่อง

การรายงาน

ผลโครงการ/

กิจกรรมให

มากข้ึน 

18. พัฒนาการ

ดำเนินงานดาน

ประสิทธิภาพของ 

สพป.ขอนแกน เขต 3 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน 

และพัฒนาศูนยบริการรวม          

One Stop Service Center 

1. เพ่ือใหจุดบริการศูนยบริการรวม 

One stop service Center และ

สิ่งแวดลอมภายในสำนักงาน

สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเอ้ือ

ตอผูมาติดตอราชการ อยางมี

คุณภาพ  และมีประสิทธิภาพในการ

ใหบริการ 

2. เพ่ือใหสภาพหองท่ีใชสำหรับการ

ปฏิบัติงาน และอาคารสถานท่ีไดรบั

การปรับปรุง ซอมแซม และมีการ

พัฒนาใหมีความพรอมในการติดตอ

ราชการ อยูเสมอ  

 3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอม

เชิงปริมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน     

และพัฒนาศูนยบริการรวม       

One Stop Service Center 

รอยละ 90 ของขาราชการครู        

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด        

มีความพึงพอใจในการใชบริการ 

กิจกรรมท่ี 2 ประชาสัมพันธ

สรางสรรคการศึกษา 

สมุดบันทึกไดอารี่ ประจำป 2564 

จำนวน 500 เลม ไดรบัการเผยแพร 

แกผูบริหารและผูท่ีมสีวนเก่ียวของ 

และปายทำเนียบบุคลากร และ

ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการปรบัปรุง

ใหเปนปจจุบัน 

เชิงคุณภาพ 

80,000  กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุง

ภูมิทัศนและพัฒนา

ศูนยบริการรวม One 

Stop Service Center 

- ศูนยบริการรวม One 

stop service center 

 - จุดบริการรับ – สง 

เอกสารโดยไมตองลงจาก

รถ (ตู Drive Thru) 

กิจกรรมท่ี 2 

ประชาสัมพันธ

สรางสรรคการศึกษา 

สมดุบันทึกไดอารี่ 

ประจำป 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุง

ภูมิทัศนและพัฒนา

ศูนยบริการรวม One 

Stop Service Center       

1.รอยละ 98 ของ

ผูรับบริการไดรับความ

สะดวกและมคีวามพึง

พอใจจากการใชบริการ

ศูนยบริการรวม One 

stop service center 

2. รอยละ 98 ของ

ผูรับบริการไดรับความ

สะดวกและมคีวาม    

พึงพอใจจากการใช

บริการจดุบริการ        

รับ – สง เอกสารโดยไม

กิจกรรมท่ี 1 

ปรับปรุง   

ภูมิทัศน     

และพัฒนา

ศูนยบริการ

รวม One 

Stop 

Service 

Center       

 1. พ้ืนท่ี     

ท้ังสำนักงาน  

เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

ขอนแกน    

เขต 3 มี

กิจกรรมท่ี 1 

ปรับปรุง   

ภูมิทัศน    

และพัฒนา

ศูนยบริการ

รวม One 

Stop 

Service 

Center       

1. ขยาย      

พ้ืนท่ีตั้งเพ่ือ

เอ้ือและ

อำนวยความ

สะดวกแกผูมา

ติดตอราชการ 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต 

 (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ภายในบริเวณสำนักงาน ใหเอ้ือตอ

การใชบริการมีความสะดวกในการ

ใชบริการ และมคีวามพรอมในการ

ใหบริการแกขาราชการครู บุคลากร

ทางการศึกษา ประชาชนและผูมา

ติดตอราชการ 

กิจกรรมท่ี 2 ประชาสัมพันธ

สรางสรรคการศึกษา 

1. เพ่ือประชาสัมพันธขอมลู

ขาวสารของหนวยงาน แกผูท่ีมสีวน

เก่ียวของ ใหมีความรู ความเขาใจ  

เกิดความเช่ือมั่นศรัทธา และใหการ

สนับสนุนภารกิจของ สพป.ขก.3 

2. เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดี

ระหวาง สพป.ขก.3 กับสาธารณชน 

องคกรและหนวยงานตาง ๆ 

3. เพ่ือใหการประชาสมัพันธ

เครือขายภายในของ สพป.ขก.3 

ไดรับขอมลูขาวสารท่ีถูกตองตรงกัน 

มุงตระหนักถึงความรับผดิชอบ      

ท่ีมีตอ สพป.ขก.3 และสาธารณชน 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภมูิทัศนและ

พัฒนาศูนยบริการรวม One Stop 

Service Center    

1) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรบั

ความสะดวกและมีความพึงพอใจจาก

การใชบริการศูนยบริการรวม      

One stop service center 

2) รอยละ 90 ของผูรับบริการไดรบั

ความสะดวกและมีความพึงพอใจจาก

การใชบริการจดุบริการรับ – สง 

เอกสารโดยไมตองลงจากรถ       

(ตู Drive Thru) 

กิจกรรมท่ี 2 ประชาสมัพันธ

สรางสรรคการศึกษา เปนการ

ประชาสมัพันธผานไดอารี่ท่ีไดรบัความ

นิยมใหกระจายท่ัวเขตพ้ืนท่ีบริการ 

และทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

ทุกคนเขาใจวาการศึกษาเปนเรื่องท่ี 

ทุกคนตองเก่ียวของ ตองปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา          

ขอนแกน เขต 3 จำนวน 

500 เลม 

ตองลงจากรถ          

(ตู Drive Thru) 

กิจกรรมท่ี 2 

ประชาสัมพันธ

สรางสรรคการศึกษา 

ความพึงพอใจของผูท่ี

ไดรับแจกจายสมุด

บันทึกไดอารี่ ประจำป 

2565 ของ สพป.

ขอนแกน เขต 3 ซึ่งใช

เปนคูมือประจำตัวใน

การดูขอมลูสารสนเทศ

เบ้ืองตนของสำนักงาน 

และใชบันทึกการประชุม

ในวาระตางๆ ไดเปน

อยางดี 

บริเวณพ้ืนท่ี

จำกัด ซึ่งไม

เพียงพอตอ

การอำนวย

ความสะดวก

แกผูมาตดิตอ

ราชการ 

2.งบประมาณ

ไมเพียงพอ    

ตอการ

ดำเนินงาน 

3.ขาดบุคลากร

ที่มีความรู

ความสามารถ

ทางดานชาง

อิเล็กทรอนิกส 

ฯลฯ 

กิจกรรมท่ี 2 

ประชาสัมพันธ

สรางสรรค

การศึกษา 

2. จัดสรร

งบประมาณ

อยางตอเน่ือง

และมีความ

เพียงพอตอ 

การดำเนินงาน 

เพ่ือใหเกิดเปน

รูปธรรมและ

เกิดความย่ังยืน 

3. จัดจาง

บุคลากรท่ีมี

ความรู

ความสามารถ

เฉพาะดาน 

เพ่ือใหการ

ดำเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพ

และเกิด

ประโยชน

สูงสุดตอทาง

ราชการ 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

การรายงาน

ขอมูลลาชา 

และขอมลู

บางอยาง    

ไมเปนปจจุบัน 

4.ติดตาม

ประเมินผล

การดำเนินงาน

เพ่ือนำไป

ปรับปรุง 

พัฒนาใน

ปงบประมาณ

ถัดไป 

กิจกรรมท่ี 2 

ประชาสัมพันธ

สรางสรรค

การศึกษา 

ควรปรับปรุง

การนำสง

ขอมูล 

สารสนเทศ 

ของคณะ

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

ใหนำสงอยาง

รวดเร็ว 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต 

 (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

19. พัฒนาศักยภาพ

ขาราชการครู และ

บุคลากรทางการ

ศึกษา สังกัด สพป.

ขอนแกน เขต 3 

1. เพ่ือใหขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการ

พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพของตน 

เสรมิสรางความรู ทักษะ เทคนิค 

วิธีการใหมๆ ในการปฏิบัติงาน    

ในหนาท่ีของตนใหมีประสิทธิภาพ  

ท่ีสูงข้ึน 

2. เพ่ือสรางเสริมขวัญ และกำลังใจ

ทัศนคติท่ีดีตอองคกร เพ่ือนรวมงาน 

สรางความรัก ความสามัคคี การ

ทำงานเปนทีม อันจะสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 3 

ทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังมี

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เชิงคุณภาพ 

1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 3 

เปนบุคคลแหงการเรยีนรู ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 3 

มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

3) ขาราชการครูท่ีไดรับการบรรจแุละ

แตงตั้ง ในตำแหนง “ครูผูชวย”มคีวาม

เขาใจในบทบาทหนาท่ีของตน

ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี

ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานสอน      

220,370 1. ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

ท่ีปฏิบัติงานในสำนักงาน

เขตเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน 

เขต ๓ ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

2. ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา   

ท่ีมีผลงานดเีดนเปนท่ี

ประจักษไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติใหไดรับ

รางวัลตางๆ 

3. ขาราชการครูท่ีไดรับ

การบรรจุและแตงตั้ง   

ในตำแหนง “ครูผูชวย”

ประจำปงบประมาณ 

๒๕๖๕ ไดรับการ

ปฐมนิเทศ 

1. ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ขอนแกน 

เขต 3 จำนวน 90 คน 

ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีองคความรู

ใหมๆ เพ่ือนำมาพัฒนา

งานใหมีประสิทธิภาพ   

ท่ีสูงข้ึน 

2. ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีมีผลงานดเีดนเปนท่ี

ประจักษไดรับการ    

ยกยองเชิดชูเกียรติให

ไดรับรางวัลตางๆ ดังน้ี 

2.1 “รางวัลทรงคุณคา 

สพฐ.(OBEC AWARDS)” 

ระดับภาค ประจำป 

การยกยอง

เชิดชูเกียรติ : 

ขาราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา

ท่ีมีผลงาน

ดีเดนเปนท่ี

ประจักษ     

ไมสามารถ

เขียนผลงาน

ทางวิชาการ

เพ่ือนำเสนอ

ผลงานของตน

ไดถูกตองตาม

หลักวิชาการ 

และตามท่ี

รางวัล

ประเภทน้ันๆ

ไดกำหนด   

จึงทำให ไมได

รับรางวัล 

จัดอบรมให

ความรูแนะนำ

แนวทางการ

เขียนผลงาน

เพ่ือขอรับ

รางวัลใน

ประเภทตางๆ 

โดยวิทยากร  

ท่ีเช่ียวชาญ 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต 

 (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ในสถานศึกษา 2564 จำนวน 37 รางวัล 

และไดรับรางวัล ระดับ  

ประเทศ 9 รางวัล  

2.2 รางวัลคุรุสภา 

ระดับประเทศ ประจำป 

พ.ศ. 2565 จำนวน      

2 รางวัล  

2.3 รางวัล “ครูดีใน 

ดวงใจ” ครั้งที่ 20 

ประจำป พ.ศ. 2566 

ระดับ สพฐ. 1 รางวัล 

2.4 ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 

ผูมีผลงานดีเดนเปนท่ี 

ประจักษ ไดรับรางวัล 

ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ดีเดน ของสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 3 ประจำป 2564 

อยางท่ีควรจะ

ไดรับ 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

จำนวน 87 รางวัล  

2.5รางวัลผูบังคับบัญชา

ลูกเสือแหงชาติ จำนวน      

5 รางวัล 

3. ขาราชการครูท่ีไดรับ

การบรรจุและแตงตั้ง   

ในตำแหนง “ครูผูชวย”

ประจำปงบประมาณ 

2565 ไดรับการ

ปฐมนิเทศ“ครผููชวย    

สูครูมืออาชีพ”จำนวน 

46 คน มีความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีของตน 

ตระหนักในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และมีความ

พรอมท่ีจะปฏิบัติงาน  

20. ตรวจสอบ

การดำเนินงาน 

การเงิน การบัญชี 

การพัสดุ

สถานศึกษา 

1. เพ่ือสอบทานความถูกตอง 

เช่ือถือไดของขอมูล และตัวเลข

ตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี

และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. เพ่ือการสอบทานผลการ

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 26 โรงเรียน 

ดังน้ี 

1) ตรวจสอบภายใน จำนวน 15

โรงเรียน 

28,494 1. โรงเรียนไดรบัการ

ตรวจสอบภายใน จำนวน 

15 โรงเรียน 

2. โรงเรียนไดรบัการ

ตรวจสอบภายใน และ

เมื่อสิ้นสุดโครงการ

สถานศึกษา และ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 

ปฏิบัติงานดานการเงิน 

1. การ

ปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา 

ไมเปนไป

ตามท่ีระเบียบ

1. สราง

เครือขาย  

ผูนำการ

เปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติงาน
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต  

  (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ      

วาบรรลุเปาหมาย ตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี 

กำหนด 

3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุม

ภายในและบริหารจัดการความเสีย่ง

ของหนวยรับตรวจมีความเพียงพอ 

และเหมาะสม 

4. เพ่ือติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงาน ตลอดจนให

ขอเสนอแนะ หรือแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไข การบริหารงาน   

และการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

บรรลผุลสัมฤทธ์ิของงาน รวมท้ังมี

การบริหารจัดการท่ีด ี

5. เพ่ือใหผูบังคับบัญชา ไดรับทราบ

ปญหาการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา และสามารถ

ตัดสินใจแกปญหาตางๆ ไดอยาง

รวดเร็ว และทันเหตุการณ 

2) ตรวจสอบภายใน และตรวจ   

บูรณาการรวมกับ สพฐ. จำนวน 10 

โรงเรียน 

3) ตรวจบูรณาการรวมกับ สพฐ. 

จำนวน 1 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

1) บุคลากรยึดมั่นในหลักคณุธรรม 

จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 

2) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานดาน

การเงิน การบัญชี และพัสดุ ไดอยาง

ถูกตอง 

ตรวจบูรณาการรวมกับ 

สพฐ.จำนวน 10 โรงเรียน                   

3. โรงเรียนไดรบัการ

ตรวจบูรณาการรวมกับ 

สพฐ.จำนวน 1 โรงเรยีน 

การบัญชี การพัสดุ     

ไดถูกตองตามระเบียบ 

กฎหมาย และนโยบาย 

ถูกตองเหมาะสม เปนไป

แนวทางเดียวกัน        

มีเอกสารหลักฐาน       

ท่ีเก่ียวของครบถวน 

สามารถลดความเสี่ยง 

และไปสูความสำเร็จ 

แหงเปาหมายท่ีกำหนด

ไวได ดังน้ีสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ขอนแกน 

เขต 3 ผานเกณฑการ

ประเมินมาตรฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 

สถานศึกษามผีลการ

ประเมินภายนอก      

ในระดับดี ข้ึนไป 

กำหนด 

2. สถานศึกษา

ใชจายเงิน

งบประมาณ

เปนเปนไป  

ตามหลักเกณฑ

ที่ สพฐ.กำหนด 

ดานการเงิน 

และพัสด ุ

2. ทุกครั้งท่ีมี

การจัดสรรเงิน

งบประมาณ  

ใหสถานศึกษา 

ควรมีการ

ช้ีแจงหรือ

ซักซอมถึง

วัตถุประสงค

ของเงิน

งบประมาณ 

และหลักเกณฑ

การใชเงิน

งบประมาณ 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต 

 (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

21. พัฒนาบุคลากร

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร ประจำป

งบประมาณ      

พ.ศ. 2565 

1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความ

เขาใจ ตระหนักในความสำคัญ   

ของการนำเขาขอมูลในระบบ

ติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

(eMENSCR) และนำเขาขอมลู     

ไดถูกตอง ครบถวน เท่ียงตรง 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถนำไป  

ใชประโยชนในการตดิตามและ

ประเมินผลตอไป  

2. เพ่ือใหบุคลากรทีปฏิบัติงานใน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 และ

สถานศึกษาในสังกัด สามารถใช

โปรแกรมระบบบริหารจัดการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(AMSS++) และระบบสนับสนุน

บริหารจดัการสถานศึกษา (SMSS) 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

เชิงปริมาณ 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน   

เขต 3 จำนวน จำนวน 50 คน  

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จำนวน 

174 คน 

เชิงคุณภาพ 

1) ผูเขารวมประชุมมีความรูความ

เขาใจสามารถนำขอมลูโครงการ/   

การดำเนินงานเขาระบบ ติดตาม

ประเมินผลแหงชาติ (e-MENSCR) 

และนำเขาขอมลูไดถูกตองครบถวน 

ตามกำหนดเวลา ไดอยางถูกตอง 

ครบถวน ตามกำหนดเวลา 

2) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3 และสถานศึกษา 

40,000 1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ในสำนักงาน มีความรู

ความเขาใจการนำขอมูล

ในระบบติดตามและ

ประเมินผลแหงชาติ 

(eMENSCR) และนำเขา

ขอมูลไดถูกตอง ครบถวน 

เท่ียงตรง 

2. บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3 และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สามารถนำขอมูลไปใช

ประโยชนในการติดตาม 

และประเมินผลตอไป 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน  

ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3 และ

สถานศึกษาในสังกัด 

สามารถใชโปรแกรม

ระบบบรหิารจดัการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3 

(AMSS++) และระบบ

สนับสนุนบริหารจัดการ

สถานศึกษา (SMSS) 

รวมกันรับ - สงหนังสือ

ราชการ และใชงาน

ระบบในสวนตาง ๆ     

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการตาม

ภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต 

 (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

ในสังกัด สามารถใชโปรแกรมระบบ

บริหารจดัการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (AMSS++) และ SMSS 

รวมกัน รับ-สง หนังสือราชการ และใช

งานระบบในสวนตางๆ ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการตาม

ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

22. พัฒนาศักยภาพ

ผูบริหารสถานศึกษา

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

เพ่ือใหขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3 ไดรับการพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะท่ี

จำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 

สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

เชิงปริมาณ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 3 

ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน   

เขต 3 ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีทักษะท่ีจำเปนของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถทำงานรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

100,000  ขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกนเขต 3 ไดรับการ

พัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีทักษะท่ีจำเปน

ของโลกศตวรรษท่ี 21 

ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

มีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  

เปนขาราชการครู     

ยุคใหม มีศักยภาพ     

ในการจดัการเรียน   

การสอนและการ

ปฏิบัติงาน 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต 

 (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

23. ครูคลังสมอง

การจางบุคลากร

ดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

1. ยกระดับคณุภาพการศึกษา

วิทยาศาสตร และคณติศาสตร     

ในโรงเรียนประถมศึกษาและ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. เพ่ือแกปญหาโรงเรียนขาดแคลน

ครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

เชิงปริมาณ 

รอยละ ของ 100 โรงเรียนขาดแคลน

ครู ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรไดรับจดัสรรมีครผููสอน

ดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

ตรงตามความตองการ 

เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนท่ีไดรับการจดัสรรมีการ

จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาขา        

วิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

สูงข้ึน 

2,520,000 1. โรงเรียนท่ีไดรับการ

จัดสรรมผีลการทดสอบ

และประเมินผลการเรียนรู

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร สูงข้ึน  

2. โรงเรียนขาดแคลน

ไดรับจัดสรรมีครผููสอน

ดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร จำนวน      

14 อัตรา 

1. ยกระดับคณุภาพ

การศึกษาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร       

ในโรงเรียนประถมศึกษา

และโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา  

2. แกปญหาโรงเรยีน

ขาดแคลนครูในสาขา   

วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

24. ครูผูทรงคุณคา

แหงแผนดิน 

เพ่ือสงเสริมและบริหารจดัการ

ขาราชการครูท่ีมีความรู

ความสามารถ และมสีุขภาพรางกาย

ท่ีแข็งแรง สามารถจัดการเรียน       

การสอนสงผลทำใหคณุภาพและ

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนท่ีดีข้ึน 

เชิงปริมาณ 

รอยละ 100 ของโรงเรียนท่ีขาดแคลน

ครู ไดรับจัดสรรมีครูผูสอน 

เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนท่ีไดรับการจดัสรร มีการ

จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมผีลสัมฤทธ์ิ 

850,000 สถานศึกษามีบุคลากร   

ท่ีมีประสบการณ 

สามารถจัดการเรยีน   

และการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จำนวน    

5 อัตรา 

สถานศึกษามีการจัด 

การเรยีนการสอน       

ท่ีหลากหลาย จากครผููมี

ประสบการณ สงผล   

ทำใหคุณภาพและ

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

ท่ีดีข้ึน 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการดำเนินงาน 
ปญหา/

อุปสรรค 

ขอ 

เสนอแนะ 
ผลผลิต 

 (Output) 

ผลลัพธ 

(Outcome) 

25. โครงการ

เสรมิสรางคุณธรรม 

จรยิธรรม และ     

ธรรมาภิบาล         

ในสถานศึกษา 

(กิจกรรมเขตสุจริต) 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 3 ใหมีความรู ความ

เขาใจในการเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สุจรติ  

2. เพ่ือใหบุคลากรทุกคน

ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน 3 มีการ

ปรับเปลีย่นวิถีการทำงานใหเกิด

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงาน) ITA) 

3. เพ่ือใหผูบริหาร ครู มีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 

(Integrity &Transparency 

Assessment Online : ITA 

Online) 

เชิงปริมาณ 

รอยละ 95 ของบุคลากร สพป.ขก.3 

ปฏิบัติตน และมีการปรับเปลีย่นวิธีการ

ทำงานใหเกิดคุณธรรม และความ

โปรงใสในการดำเนินงาน (ITA) 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน   

เขต 3 สามารถปฏิบัตติน/ปฏิบัติงาน

ตามกระบวนงานตามมาตรฐานเขต

สุจรติ และตามการประเมินคณุธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

เพ่ือพัฒนาองคกรสู  “เขตสุจริต” 

200,000 บุคลากรในสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 3 มีการปรับเปลีย่น

วิธีการทำงานใหเกิด

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงาน

(ITA) 

บุคลากรในสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 3 สามารถปฏบัิติ

ตน/ปฏิบัติงานตาม

กระบวนงานตาม

มาตรฐานเขตสุจรติ และ

ตามการประเมิน

คุณธรรมและความ

โปรงใสในการ

ดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือพัฒนา

องคกรสู “เขตสจุริต” 
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4.2 ผลการดำเนินงานการขับเคล่ือนนโยบาย จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

     4.2.1. ดานความปลอดภัย : โรงเรียนเหมือนบาน “อบอุน  นาอยู” : ระบบดี มีภูมิคุมกัน ทันเวลา 

จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบ 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 

โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟู

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss 

Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ัง   

ลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 

2. เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแล    

ความปลอดภัยนักเรียนดวยระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ      

(MOE Safety Platform) 

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3     

แจงแนวทางการเตรียมความพรอม

การเปดภาคเรียนดานความปลอดภัย 

ปการศึกษา 2565 ไปยังโรงเรียน 

 2. โรงเรียนทราบและปฏิบัติตาม

แนวทางความปลอดภัยดังกลาว 

อยางเครงครัด       

3.  กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

4.  สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนท่ีไดรับผลกระทบ

จากสถานการณแพรระบาด     

โรคโควิด -19 จำนวน 17,177 คน 

ไดรับโอกาสในการเขาถึง

การศึกษาฟนฟูภาวะถดถอย 

ของการเรยีนรู 

2. ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา จำนวน 1,907 คน    

ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัย    

ของกระทรวงศึกษาธิการ       

อยางเครงครัด 

  

 

 

 

 

1. นักเรียน คร ูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด สพป.

ขอนแกน เขต 3 ทุกคน    

ทราบและปฏิบัติตามแนวทาง

การเตรียมความพรอมการ  

เปดภาคเรยีนดานความ

ปลอดภัย ปการศึกษา 2565 

2. เสริมสรางระบบและกลไก

ในการดูแลความปลอดภัย

นักเรียนดวยระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัยกระทรวง 

ศึกษาธิการ (MOE Safety 

Platform) 

 

- สถานการณแพรระบาดโรคโควิด -19 

- งบประมาณไมเพียงพอ 
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     4.2.2 ดานโอกาส “เราจะไมท้ิงใคร ไวขางหลัง”: เทาเทียม เขาถึง สงตอ มีอาชีพ 
 

จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณ        

การแพรระบาดของโรคโควิด – 19 

โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึง

การศึกษาฟนฟูภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู (Learning Loss 

Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ 

รวมท้ังลดความเครียด และ

สุขภาพจิตของผูเรียน 

1. ดำเนินการจัดทำคำสัง่แตงตั้งเจาหนาท่ีดูแลระบบ 

School Health HERO ระดับเขตพ้ืนท่ี (HERO Area 

Admin)  

2. ดำเนินการแจงโรงเรยีนในสังกัด แตงตั้งเจาหนาท่ี

ดูแลระบบ School Health HERO ระดับสถานศึกษา 

(HERO School Admin) พรอมสงรายชื่อครูแอดมิน 

มายังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือแตงตั้งเปนครูแอดมินดูแล

ระบบ School Health HERO ประจำสถานศึกษา 

3. ใหครูแอดมินดำเนินการแจงครูประจำชั้นในโรงเรยีน 

สมัครเขาใชงานระบบ School Health HERO        

เพ่ือคัดกรองนักเรียนในป 2565 

4. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาดำเนินการจัดทำคำสั่งแตงตั้งครู

แอดมิน (HERO School Admin) เพ่ือสรุปผลการ

รายงานผลการคัดกรองนักเรียนระบบ School Health 

HERO 

คุณครูในสังกัด         

ทุกโรงเรียน เขาใชงาน

ระบบ School Health 

HERO  

 

คุณครูในสังกัดทุกโรงเรียน 

สามารถเขาใชงานระบบ 

School Health HERO 

อยางมีคุณภาพ 

 

ฐานขอมูลระบบ School Health 

HERO ยังไมเชื่อมตอกับฐานขอมูล   

ในระบบ DMC จึงทำใหการคัดกรอง

นักเรียนในระบบมีความลาชา 

 

2. สงเสริมใหเด็กปฐมวัย ท่ีมีอายุ        

3 – 6 ป และผูเรียนระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน เขาถึงโอกาสทางการ

ศึกษาและปองกันการหลุดออกจาก

1. ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ปฐมวัยท่ีสงเสริมทักษะสมอง (EF) และทักษะการคิด

สำหรับเด็กปฐมวัย                                              

2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตาม

ครูผูสอนปฐมวัยท่ีเปน

คณะทำงานแกนนำระดับ

ปฐมวัย จำนวน  20 คน   

มีการจัดทำเคาโครงเพ่ือ

ครูผูสอนปฐมวัยสามารถ

จัดทำเคาโครงใบงานสำหรับ

ใชพัฒนาอบรมใหกับ

ครูผูสอนปฐมวัยในสังกัดได

นักเรียนระดับปฐมวัยเปดภาคเรยีนท่ี 1  

ปการศึกษา 2565 มีภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู ทำใหการพัฒนา      

เดก็ปฐมวัย ไมเปนไปตามแผนการ     
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จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ระบบ รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน 

เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ     

ท่ีคนพบจากการปกหมุดบานเด็ก

พิการ ใหกลับเขาสูระบบการศึกษา 

โครงการเพ่ือเตรียมอบรมพัฒนาสงเสริมทักษะสมอง 

(EF) และทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย                                          

3. ดำเนินการวางแผนพัฒนาการจัดทำใบงานสำหรับเด็ก

ปฐมวัยท่ีสงเสริม Active Learning                          

4. สรางเครื่องมือสำหรับประเมินพัฒนาการและภาวะ

ถดถอยทางการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

ใชสำหรับพัฒนาอบรม

ใหกับครูผูสอนปฐมวัย 

ในสังกัด 

อยางมีคุณภาพ 

 

ท่ีกำหนด 

 

     4.2.3 ดานคุณภาพ “เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ ผูเรียน ชุมชน และ ตลาด”:  คุณภาพผูเรียน คุณภาพผูบริหาร ครู และบุคลากร คุณภาพการบริหาร    

จัดการศึกษา 
 

จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1. เรงแกปญหา   

กลุมผูเรียนท่ีไดรับ

ผลกระทบจาก

สถานการณการ 

แพรระบาดของ   

โรคโควิด –19      

โดยเพ่ิมโอกาส     

ในการเขาถึง

การศึกษา ฟนฟู

1)  สพป.ขอนแกน 3 สรางกลุมไลนทุกระดับชั้น  เพ่ือสนับสนุน

สื่อ และจัดหาสื่อจากแหลงตาง ๆ  ไวในหองไลน เพ่ืออำนวย

ความสะดวกใหครูแตละชั้น แตละวิชานำไปใชในการสอน       

ในรูปแบบตาง ๆ ยกเวนรูปแบบ on - site 

2)  นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ติดตามความกาวหนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3)  อบรมใหความรูการสอนแบบออนไลนแกครู 

4)  พูดคุยใหคำชี้แนะ เปนท่ีปรึกษาใหครูเพ่ือสรางขวัญ       

และกำลังใจ 

1) สถานศึกษาในสังกัด สพป.

ขอนแกน เขต3 จำนวน 177 โรงเรียน 

2) โครงพัฒนาการอานออก เขียนได

ลายมือสวย 177 โรงเรียน 

3) แผนงาน/โครงการ แกปญหา

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู 

(Learning Loss Recovery)     

177 โรงเรียน 

 

1) สถานศึกษาในสังกัด

ท้ังหมด ทุกชั้นไดรับสื่อ

ประกอบการสอนและ

เทคนิควิธีการสอน      

ในรูปแบบตาง  ๆ

2) เขตพ้ืนท่ีมีโครงการ

ออกนิเทศ เพ่ือชวยเหลือ 

และติดตามผล         

การปฏิบัติงาน          

1) ความตอเนื่องของโครงการ  

2) จากสถานการณแพรระบาดของ   

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียน

ไมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ 

Onsite ได  
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จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู 

(Learning Loss 

Recovery) ใหกับ

ผูเรียนทุกระดับ

รวมท้ังลด

ความเครียดและ

สุขภาพจิตของ

ผูเรียน 

5)  ประชุมสรางความเขาใจนโยบายใหโรงเรียนเขาใจ              

5 มาตรการฟนฟูความรูถดถอยของนักเรียน (ตามโครงการ   

นิเทศบูรณาการและพัฒนาการวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ทางการศึกษา) 

6)  โรงเรยีนตองจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือฟนฟูภาวะ

ถดถอย บุคลากร และนักเรียนท่ีเคยติดเชื้อโควิดในสถานศึกษา 

7)  ครูผูสอนคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพ่ือตรวจสอบ         

องคความรูนักเรียนดวยเครื่องมือแบบทดสอบเกาท่ีเคยทำมา 

8)  สพท. มีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนเปนระยะ 

ของสถานศึกษา 

 

2. พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีเนน

สมรรถนะและการ

จัดทำกรอบ

หลักสูตรรวมท้ังจัด

กระบวนการเรียนรู

ทางประวัติศาสตร 

หนาท่ีพลเมือง   

และศีลธรรม      

ใหเหมาะสมตามวัย

ของผูเรียน 

1. โครงการสงเสรมิและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา            

และกระบวนการเรียนการจัดการเรียนรู 

2. โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการท่ีสอดคลองกับ

ทักษะท่ีจำเปน ในศตวรรษท่ี 23 

3. โครงการโรงเรียน SLC 

4. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 4 กลุมสาระหลัก 

 

1. โรงเรียนโครงการสงเสริม           

และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

และกระบวนการจัดการเรียนรู  

2. โรงเรียนโครงการพัฒนา         

ความเปนเลิศทางวชิาการท่ีสอดคลอง

กับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

จำนวน 30 โรงเรียน                   

3. โครงการโรงเรียน SLC        

จำนวน 3 โรงเรียน                       

4. โครงการยกระดับคุณภาพ      

การจดัการศึกษา 4 กลุมสาระหลัก 

จำนวน 177 โรงเรยีน 

1. เขตพ้ืนท่ีมีแนวทาง  

การนิเทศ เพ่ือพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา  

2. โรงเรียน/มีแนวทาง

การจดัการเรียนรู          

สูสมรรถนะ 

3. นักเรียนไดเรียนรู   

และเกิดสมรรถนะ 

 

ความตอเนื่องของโครงการ               

จากสถานการณท่ีผานมา จากการ     

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 โรงเรียนไมสามารถจัดการเรียน  

การสอนแบบ Onsite ได  
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จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

3. จัดการอบรมคร ู 

โดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 

พรอมกับการ

สงเสริมทักษะ    

การสอนแบบ

ออนไลนอยางมี

ประสิทธิภาพ และ

การใหความรู   

ดานการวางแผน      

และการสรางวินัย   

ดานการเงิน และ

การออม เพ่ือแกไข

ปญหาหนี้สินคร ู

1. การดำเนินการอบรมและพัฒนาขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด ดานวินัยการเงินเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีด ี

  1.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดแจงใหขาราชการครู    

และบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม ท่ีมีอายุราชการ 1 – 5 ป 

ทุกคน ใหเขารับการพัฒนาในหลักสูตร “ครูรุนใหม หัวใจ

พอเพียง” ผานระบบ KHURU online ในป 2565 ในหลักสูตร

ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

  1.2 โครงการปฐมนิเทศ ”ครูผูชวย” สูครูมืออาชีพ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวขอ “การสรางวินัยทางการเงิน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”ในการสรางเสริมภูมิคุมกันดานวินัย

การเงินใหกับครูรุนใหม ซ่ึงยังไมไดประสบปญหาดานการเงิน   

ไดมีการวางแผนชีวิตของตนเองในอนาคตเอาไวจะไดไมประสบ

ปญหาภาระหนี้สิน อันอาจจะสงกระทบในการดำรงชีวิต

ประจำวันและหนาท่ีการงานได  

  1.3 การอบรมใหความรูแกสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ     

ขาราช (กบข.) ผูท่ีจะเกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ 2565 

2. ประชาสัมพันธการลงทะเบียน online โครงการแกไขปญหา

หนี้สินครูสรางโอกาสใหม ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา โรงเรียนในสังกัดทราบ 

3. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเขารวมประชุมปรึกษาหารือ          

แนวทางแกไขปญหาหนี้สินครู รวมกับสถานีแกหนี้ทุกแหง     

1. บุคลากรทาง การศึกษาท่ีมี    

อายุราชการ 1 – 5 ป ในสังกัด 

สพป.ขอนแกน เขต 3 ลงทะเบียน

เขารับการพัฒนาฯ ผานระบบ

ออนไลน จำนวน 502 คน  

2. ครูผูชวย จำนวน 46 คน  

3. บุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณ 

อายุราชการในทุกป จำนวน 90 คน

และบุคลากรท่ีสนใจเขารวมประชุมฯ             

ลงทะเบียนแกปญหาหนี้สินครู 

จำนวน 157 คน  

4. จำนวนผูเขารวมโครงการ 

ประเภทบุคลากร ขาราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา

จำนวน 92 คน  

1. บุคลากรทางการ

ศึกษา รุนใหมไดรับ

ความรูแนวทางดาน     

วินัยการเงิน มีความ

ระมัดระวังในการใชเงิน 

มีการวางแผนการใช

เงิน มีหลักในการใช

ชีวิตท่ีพอดีพอเพียง ฯ 

2. ครูรุนใหมมีความรู 

ความเขาใจ มีความตระหนัก

ในเรื่องวินัยการเงิน            

มีภูมิคุมกัน และมีการ     

วางแผนการเงินของตน     

ในอนาคต ฯ 

3. บุคลากรทางการ

ศึกษา มีความรู      

ความเขาใจดานการเงิน 

มีการวางแผนการ    

ใชจายเงินดวยความ

รอบคอบระมัดระวัง   

ท่ีมากข้ึน  
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จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ในจังหวัดขอนแกน 4. ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ไดเขารวมโครงการของ

กระทรวงศึกษาธิการ  

5. สหกรณออมทรัพยครู

ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เงินกูพรอมท้ังจัดทำ

โครงการรวมหนี้ใหกับ

สมาชิก  

6. ธนาคารออมสิน

ชวยเหลือลูกคาท่ีกำลัง

จะถูกฟองเขารวม

โครงการปรับโครงสราง

หนี้ 

4. สงเสริมการ

จัดการเรียนรู      

ผานกระบวนการ

เรียนการสอนท่ีเนน

ใหผูเรียนมีสวนรวม

และมีปฏิสัมพันธกับ

กิจกรรมการเรียนรู

1. โครงการ "ยกระดับคุณภาพผูเรียน" 

     1.1 จัดทำคูมือการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

     1.2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

ท้ังรูปแบบ Onsite และ On line 

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร    

และคณิตศาสตร  

     2.1 สงเสริมและจัดสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร

1. ครูผสูอนคณิตศาสตร จำนวน 

177 คน 

2. ศึกษานิเทศกจำนวน 16 คน 

3. แผนการจัดการเรยีนรูเชิงรุก

ตนแบบ รอยละ 80 ของผูเขารวม

โครงการ 

 

1. ครูผูสอนมีความรู

ความเขาใจและสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรู

เชิงรุก ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. ศึกษานิเทศกมีคูมือ

นิเทศการจัดการเรียนรู

1. ขาดความตอเนื่องในการจัดกิจกรรม

การเรียนร ู

2. การนิเทศ ไมสามารถดำเนินการได

เนื่องจากการแพรระบาดของ โควิด -19 

3. จัดสรรงบประมาณในการสงเสริม

และสรางสื่อการเรียนรูใหครู         

อยางท่ัวถึง 
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     4.2.4 ดานประสิทธิภาพ “นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชธรรมาภิบาลบนฐานขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน" : การกระจายอำนาจ การมีสวนรวม      

จากภาคประชาสังคม การขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม มีกลไกลตรวจสอบและความรับผิดชอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1.  มุงเนนการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการเรียนรู    

ทุกระดับ 

1. สพป.ขอนแกน เขต 3 ไดสงเสริมสนับสนุนการสราง หรือ

ประยุกตใชนวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือปรับเปลี่ยนการทำงาน   

เปนระบบดิจิทัล มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัด

การศึกษา เพ่ือใหการดำเนินงานเกิดคุณภาพตามมาตรฐาน    

ลดข้ันตอนในการดำเนินงาน ประหยัดเวลา และรูเทาทัน      

1) ครูวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา 

รอยละ 100 ไดรับการพัฒนา สงเสริม

และรับการนิเทศ ติดตามดานการพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนและกระบวนการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ในโรงเรียน  

1) ครูผูสอนมกีารวางแผน 

การจัดการเรียนรู และ

การวัดประเมินผลผูเรียน

อยางมีคุณภาพ 

2) นักเรียนมีความรู 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      

ทำใหตองปรับรูปแบบการจัดอบรม  

เปนรูปแบบออนไลน ทำใหการอบรม  

ติดปญหาในเรื่องของระบบ และ

จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผานการปฏิบัติท่ี

หลากหลายรูปแบบ 

(Active Learning) 

มีการวัดและ

ประเมินผล         

ในชั้นเรียน เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู

และสมรรถนะของ

ผูเรียน 

(Assessment for 

Learning) ทุกระดับ 

และคณิตศาสตร 

     2.2 สรุป/รายงานผล 

 

เชิงรุกชัดเจน 
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จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยคุปจจุบัน สงผลตอการพัฒนา 

คุณภาพการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธผิล

ตามมาตรฐานการศึกษาชาต ิ

2. สพป.ขอนแกน เขต 3 ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู   

ในการจัดการสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

ใหกับครูผูสอนวิทยาศาสตร ในรูปแบบออนไลนผานระบบ 

ZOOM Meeting โดยเนื้อหาการอบรมประกอบดวย 1) อบรม

การสรางสื่อนำเสนอผานเว็บ CANVA และฝกปฏิบัติการสราง

สื่อผานเว็บ CANVA  2) อบรมการตัดตอวีดีโอบทเรียนดวย

โปรแกรม Cap cut และฝกปฏิบัติการตัดตอวีดีโอบทเรียนดวย

โปรแกรม Cap cut 3) อบรมการสรางสื่อบทเรียน E-Book และ

ฝกปฏิบัติการการสรางสื่อบทเรียน E-Book 

ในสังกัด  มีการนำนโยบายในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ   

2) นักเรียน รอยละ 60 มีความรู 

ทักษะคุณลักษณะและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรสูงข้ึนตามคาเปาหมาย 

ของเขตพ้ืนท่ี 

ทักษะคุณลักษณะและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรสูงข้ึน 

 

สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร ระหวาง

การอบรมในบางชวงเสียงวิทยากรเบา

และขาดหายไป 

 

2. เพิม่ประสิทธิภาพ

การบริหาร       

จัดการศึกษา      

โดยการกระจาย

อำนาจและใชพ้ืนท่ี

เปนฐาน เพ่ือสราง

ความเขมแข็ง     

โดยการจัดสรร

กรอบวงเงิน

1. ระดับ สพป.ขอนแกน เขต 3 ไดดำเนินการขับเคลื่อน

โครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ดังนี้  

   1.1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ และอนุกรรมการขับเคลื่อน

โครงการโรงเรียน คุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

   1.2 ประชุมชี้แจงแผนการเรยีนรวมของโรงเรียนคุณภาพ   

   1.3 จัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรยีน

คุณภาพ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน 

คุณภาพ และประธานศูนยฯท่ี 1 - 17   

2. ระดับสถานศึกษา        

1. ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

  1.1 มีคณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการ ฯ  

  1.2 มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

โครงการ ฯ   

  1.3 ประชุมสรางความเขาใจ      

คณะกรรมการและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

2 ครั้ง  

  1.4 ทบทวนปกจุดโรงเรียนคุณภาพ  

1. ระดับสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา   

  1.1 ผูเก่ียวของทุกฝาย

ในการดำเนินงาน

โรงเรียนคุณภาพ         

มีความรู ความเขาใจ 

นโยบายการดำเนินงาน

โรงเรียนคุณภาพ   

  1.2 สพท.มีตนแบบการ

1. ระยะเวลาการดำเนนิงานตามนโยบาย

เรงดวน สงผลตอการทำงานระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

2. กระบวนการสื่อสารจากระดับนโยบาย

สูระดับปฏิบัติการ ไมชัดเจน สงผลตอ

การดำเนินงานไมเปนไปทิศทางเดียวกัน  

3. งบประมาณขับเคลื่อนระดับเขตพ้ืนท่ี

และสถานศึกษา ไมเพียงพอ 
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จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

งบประมาณ 

(Block Grant)   

ตามหลัก         

ธรรมาภิบาล ใหกับ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา         

และสถานศึกษา 

   2.1 โรงเรียนคุณภาพตนแบบ คือ โรงเรียนชุมชนหนอง

สองหองคุรุราษฎรรังสรรค ไดทบทวนขอมูล/โรงเรียน

เครือขาย        

   2.2 ประธานศูนยฯท่ี 1-17 ได ทบทวนขอมูล/โรงเรียน

เครือขาย  

   2.3 โรงเรียนคุณภาพไดจัดทำแผนการเรียนรวม โรงเรียน

คุณภาพ ลำดับเวลา (Timeline), บันทึกขอตกลง       

ความรวมมือ (MOU) และแผนการสรางบานพักครู      

โดยดำเนินการในโรงเรียนกลุมเปาหมาย   

  1.5 วางแผนเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพ  

  1.6 วางแผนสรางบานพักครู 5 หลัง  

  1.7 จัดทำบันทึกขอตกลง MOU 

ระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

โรงเรียนคุณภาพ  

  1.8 จัดสรรงบลงทุน ป 2565  

  1.9 จัดสรรงบครูภาษาอังกฤษ          

1 อัตรา  

2. ระดับสถานศึกษา  

   2.1 โรงเรียนชุมชนหนองสองหองฯ 

(โรงเรียนคุณภาพตนแบบ)  

   2.1.1 ไดรับจัดสรรงบลงทุน ป 2565 

5,204,900 บาท  

   2.1.2 ไดรับจัดสรรครูภาษาอังกฤษ        

1 อัตรา  

   2.1.3  มีโครงการชุมชนแหงการ

เรียนรู เพ่ือสมรรถนะพลเมืองรุนใหม       

1 รุน  

   2.1.4 วางแผนเรียนรวมโรงเรียน

คุณภาพ 2 โรงเรียน  

   2.1.5 จัดทำ MOU ระหวาง    

พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

ในสังกัด 

2. ระดับสถานศึกษา   

 2.1 ผูเรยีนเปนคนเกง ดี 

มีสุข   

 2.2 ผูปกครองมีความ

เชื่อม่ันในสถานศึกษา  

 2.3 ครูและบุคลากร

ไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
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จุดเนน วิธีดำเนินการ 
ผลการดำเนินงาน 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือขาย         

จำนวน 1 ฉบับ 

   2.1.6 จัดทำแผนการเรียนรวม

โรงเรียนคุณภาพ ลำดับเวลา (Timeline) 

จำนวน 1 ฉบับ   
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4.3 ผลการดำเนินงานตามนโยบาย "โรงเรียนคุณภาพ" ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

     ขอนแกน เขต 3 

 จากวิสยัทัศน  "ครุมุงม่ัน ปนคุณภาพ"  สูการปฏิบัติท่ีเกิดจากการมีสวนรวม และเกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีมอง

เปาหมายเดียวกัน และมีคานิยมรวมกัน คือ FIT (ครู FIT ผลสัมฤทธิ์ 50 Up)  สูนโยบาย "โรงเรียนคุณภาพ" ท่ีสงเสริม

พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระบบของสถานศึกษาในสังกัด เปนเปาหมายในการพัฒนาและติดตามการดำเนินงาน 

อยางเปนระบบใหสถานศึกษาในสังกัดใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย โดยการใช

เครื่องมือในการบริหารจัดการ จนเกิดผลสำเร็จ ดังนี้ 

   4.3.1 คุณภาพนักเรียน 

        1) ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564  

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

              ปการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสพฐ. และระดับประเทศ 
 

สมรรถนะ 

คะแนนเฉล่ียรอยละจำแนกตามระดับ ผลตาง (+ / -) 

สพป.ขก.3 
จังหวัด 

(ขอนแกน) 
สพฐ. ประเทศ 

จังหวัด 

(ขอนแกน) 
สพฐ. ประเทศ 

การอานออกเสียง 68.11 70.17 69.04 69.95 -2.06 -0.93 -1.81 

การอานรูเรื่อง 71.19 75.91 72.30 72.79 -4.72 -1.11 -1.60 

รวม 2 สมรรถนะ 69.68 73.04 70.67 71.38 -3.36 -0.99 -1.70 
 

 จากตารางสรุปไดวา ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 

2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

           เม่ือพิจารณา ในภาพรวมจากคะแนนเฉลี่ยรอยละ 2 สมรรถนะ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 69.68

คะแนน เม่ือพิจารณารายสมรรถนะ พบวาสมรรถนะการอานออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 68.11 คะแนน 

และ สมรรถนะการอานรูเรื่องมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 71.19 คะแนน 

           เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับจังหวัดขอนแกน พบวา ในภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับจังหวัด เทากับ 3.36คะแนน เม่ือพิจารณา

รายสมรรถนะพบวาสมรรถนะการอานออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับจังหวัด เทากับ 2.06 คะแนน และ 

สมรรถนะการอานรูเรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับจังหวัด เทากับ 4.72 คะแนน 

          เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับสังกัด (สพฐ.) พบวาในภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับสังกัด (สพฐ.) เทากับ 0.99 คะแนน เม่ือ

พิจารณารายสมรรถนะพบวาสมรรถนะการอานออกเสียงมีคะแนน เฉลี่ยรอยละต่ำกวา10ระดับสังกัด(สพฐ.) เทากับ 

0.93 คะแนน และสมรรถนะการอานรูเรื่องมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับ สังกัด (สพฐ.) เทากับ 1.11 คะแนน 

         เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรอยละระดับประเทศ พบวา ในภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับประเทศ เทากับ 1.70 คะแนน เม่ือพิจารณาราย

สมรรถนะ พบวา สมรรถนะการอานออกเสียงมีคะแนน เฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับประเทศ เทากับ 1.84 คะแนน และ 

สมรรถนะการอานรูเรื่องมีคะแนน เฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับประเทศ เทากับ 1.60 คะแนน  
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        2)  ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับ 

             เขตพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด ระดับสพฐ. และระดับประเทศ 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับเขตพ้ืนท่ี  

   ระดับจังหวัด ระดับสพฐ. และระดับประเทศ 
 

ความสามารถ

ดาน 

คะแนนเฉล่ียระดับ ผลตาง (+ / -) 

สพป.ขก.3 
จังหวัด

(ขอนแกน) 
ศธ.ภาค สพฐ. ประเทศ 

คาเปาหมาย 

(50คะแนน) 
จังหวัด 

ศธ. 

ภาค 
สพฐ. ประเทศ 

คณิตศาสตร 46.28 53.58 53.96 48.73 49.44 -3.72 -7.30 -7.68 -2.68 -3.16 

ภาษาไทย 52.24 59.95 59.91 55.48 56.14 2.24 -7.71 -7.67 -3.24 -3.90 

รวม 2 ดาน 49.26 56.75 56.93 52.11 52.80 0.74 -7.49 -7.67 -2.85 -3.54 
 

 จากตารางสรุปไดวาผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ดาน พบวามีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 49.26 เม่ือพิจารณาความสามารถรายดาน พบวา ดานคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 46.28 ดานภาษาไทย  

มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 52.24 

           เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือคะแนนเฉลี่ยเทากับ 50 พบวาในภาพรวม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา คาเปาหมายระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเทากับ 0.74 คะแนน  

           เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความสามารถดานภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย สูงกวา คาเปาหมายระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเทากับ 2.24 คะแนน สําหรับความสามารถดานคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวาคาเปาหมายระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเทากับ 3.72 คะแนน 

           เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด พบวา ในภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา ระดับจังหวัดเทากับ 7.49 คะแนน และความสามารถท้ัง 2 ดาน 

มีคะแนนเฉลีย่ต่ำกวาระดับจังหวัด 

            เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับศึกษาธิการภาค พบวา ในภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลีย่ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ยระดับศึกษาธิการภาคเทากับ 7.67 คะแนน 

และ ความสามารถท้ัง 2 ดาน มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับศึกษาธิการภาค 

            เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. พบวา ในภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ.เทากับ 2.85 คะแนน และความสามารถ

ท้ัง 2 ดาน มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับสพฐ. 

           เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ในภาพรวมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ 3.54 คะแนน และ 

ความสามารถท้ัง 2 ดาน มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ  
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  3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6     

             จำแนกตามระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

คะแนนเฉล่ียระดับ ผลตาง (+ / -) 

สพป.ขก.3 
จังหวัด

(ขอนแกน) 
สพฐ. ประเทศ 

คาเปาหมาย 

(50คะแนน) 

ระดับ

จังหวัด 

ระดับ

สพฐ. 

ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 52.11 49.67 49.54 50.38 +2.11 +2.44 +2.57 +1.73 

ภาษาอังกฤษ 36.61 38.08 35.46 39.22 -13.11 -1.19 +1.43 -2.33 

คณิตศาสตร 36.61 36.09 35.85 36.83 -13.39 +0.52 +0.76 0.22 

วิทยาศาสตร 34.66 33.77 33.68 -15.34 +15.34 +0.89 +0.98 +0.35 

เฉล่ีย 4 สาระ 40.07 39.40 38.63 40.19 -9.93 +0.66 +1.44 -0.12 
          

จากตาราง สรุปไดวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6     

ปการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3  

เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 4 กลุมสาระการเรียนรูพบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 40.07 เม่ือพิจารณารายกลุม

สาระพบวามีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 34.66 – 52.11 โดยกลุมสาระการเรียนรูท่ีมี คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษาไทย        

สวนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือวิทยาศาสตร  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือคะแนนเฉลี่ยเทากับ 50 คะแนน พบวา   

ในภาพรวมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนน เฉลี่ยต่ำกวาคาเปาหมายระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเทากับ 9.93 คะแนน แตท้ังนี้กลุมสาระการเรียนรู ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาเปาหมายระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ไดแก ภาษาไทย (สูงกวา 2.11 คะแนน)  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด พบวา ในภาพรวมสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดเทากับ 0.66 คะแนน และกลุมสาระการ

เรียนรูสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับจังหวัด มีเพียงภาษาอังกฤษท่ีมี คะแนนต่ำกวาระดับจังหวัด เทากับ 1.19 

คะแนน   

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) พบวา   

ในภาพรวมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ย สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.

เทากับ 1.44 คะแนน และทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับ สพฐ.  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ในภาพรวมสำนักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ 0.12 คะแนน ทั้งนี้พบวา   

กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ไดแก ภาษาไทย (สูงกวา 1.73 คะแนน) และวิทยาศาสตร      

(สูงกวา 0.35 คะแนน)  
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        4)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

              จำแนกตามระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

คะแนนเฉล่ียระดับ ผลตาง (+ / -) 

สพป.ขก.3 
จังหวัด

(ขอนแกน) 

สังกัด 

(สพฐ.) 
ประเทศ 

คาเปาหมาย 

(50คะแนน) 

ระดับ

จังหวัด 

ระดับ

สังกัด 

ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 50.28 48.06 52.13 51.19 +0.28 +2.22 -1.85 0.91 

ภาษาอังกฤษ 25.91 29.75 30.79 31.11 -24.09 -3.82 -4.88 -5.20 

คณิตศาสตร 21.61 23.16 24.75 24.47 -28.39 -1.55 -3.14 2.88 

วิทยาศาสตร 30.29 30.43 31.67 31.45 19.71 0.47 -1.38 -1.16 

เฉล่ีย 4 สาระ 32.02 32.58 34.84 34.56 17.98 -0.82 -2.81 -2.53 
 

    จากตารางสรุปไดวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ในภาพรวม เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 4 กลุม 

สาระการเรียนรู พบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 33.98 เมื่อพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรู พบวา มีคะแนนเฉลี่ย

ระหวาง 22.74 – 55.43  ดังนี้  

 เม่ือพิจารณา จากคะแนนเฉลี่ย 4 กลุมสาระการเรียนรูพบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.02 เม่ือพิจารณารายกลุม 

สาระการเรียนรูพบวา มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 21.61 – 50.28 โดยกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนน เฉลี่ยสูงสุด คือ 

ภาษาไทย สวนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ คณิตศาสตร  

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคาเปาหมายระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือคะแนนเฉลี่ยเทากับ 50 พบวา ในภาพรวม

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา คาเปาหมายระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เทากับ 17.98 คะแนน  

เม่ือพิจารณารายกลุมสาระการ เรียนรู พบวากลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาเปาหมายระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแก ภาษาไทย (สูงกวา 0.28 คะแนน) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

พบวา ในภาพรวมสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ย

ระดับจังหวัดเทากับ 0.82 คะแนน  

เม่ือพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรู พบวากลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูง กวาระดับจังหวัด ไดแก 

ภาษาไทย (สูงกวา 2.22 คะแนน) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ. พบวา ในภาพรวมสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ.เทากับ 2.81 คะแนน 

เม่ือพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรู พบวาทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับสพฐ.   

   4.3.2 คุณภาพครูและบุคลากร 

 1. รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ระหวางวันท่ี 18-19 สิงหาคม 2565 จำนวน 30 รางวัล  

8 โรงเรียน 22 ราย ตามประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เรื่องประกาศผลการ
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ประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสพผลสำเร็จเปนท่ีประจักษ เพ่ือรับรางวลัทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS   

ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

    2. รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ตามประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดีเดน” ประจำป พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 

พ.ศ. 2565 จำนวน 18 รางวัล 109 ราย 

   4.3.3 คุณภาพส่ิงแวดลอม   

 1)  โรงเรียนในสังกัดทุกแหง มีการดำเนินงานดานคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธภิาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 2) ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดระบบการเรียนการสอนใหเอ้ือตอการพัฒนาสิ่งแวดลอม

ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน จนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

           3) นักเรียนไดเรียนรูเกิดความรู ทักษะ คุณลักษณะตอการพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

จนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           4) โรงเรียนในโครงการสิ่งแวดลอม มีวิธีปฏิบัติที่ดี มีผลงานเชิงประจักษและไดรับรางวัลระดับประเทศจาก

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 31 แหง โดยมีโรงเรียนคารบอนต่ำ จำนวน 14 โรงเรียน และโรงเรียน

คารบอนต่ำสูชุมชน จำนวน 17 โรงเรียน 

 5) บุคลากรและเจาหนาท่ี สพป.ขอนแกน เขต 3 มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.4 ผลการดำเนินงานสำคัญดานอ่ืนๆ  

 4.4.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีผลคะแนนภาพรวมเฉล่ีย 7 ตัวช้ีวัด ระดับดีมาก ซ่ึงแยกเปนรายตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 

กลยุทธ/ตัวช้ีวัด 
ระดับ

คุณภาพ 

ผลการ

ประเมิน 

กลยุทธท่ี1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนในการสราง

ภูมิคุมกัน พรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม ทุกรูปแบบ 

1 ปรับปรุง 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับการศกึษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21   

ตัวช้ีวัดท่ี 10 รอยละของนักเรยีนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

                 (สำหรับ สพป.) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับข้ึนไป 2 พอใช 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ 

                 มัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใช  

                 ระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกำหนด 

4 ดีมาก 
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ตัวช้ีวัดท่ี 15 รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการ 

                 เตรียมความพรอม (ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร)    

                 ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปญญา 

ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรอง เพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคล 

5 ดีเยี่ยม 

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   

ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเปนดิจิทัล            5 ดีเยี่ยม 

คะแนนเฉล่ียรวม 7 ตัวช้ีวัด 3.86 ดีมาก 
 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดท่ี 6 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

               ข้ันพ้ืนฐาน (คาเปาหมายตัวชี้วัด รอยละ 70) ไมประเมินระดับคุณภาพ จังหวัดขอนแกน ดำเนินการได 

               รอยละ 72.63 

    4.4.2 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

                  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3  มีโรงเรียนท้ังหมด 177 แหง เปนโรงเรียน

ขนาดเล็ก 127 แหง คิดเปนรอยละ 71.75 ซ่ึงไดดำเนินงานพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ดังนี้ 

        1) ดานผูเรียน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (O-NET) 

  เนื่องจากการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564 ใหเปนไปตาม

ความสมัครใจของนักเรียน ดังนั้นกลุมเปาหมายในการรายงานครั้งนี้  คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ป

การศึกษา 2564 ท่ีมีความสมัครใจเขารับการทดสอบ โดยมีสถานศึกษาสังกัดท่ีมีนักเรียนสมัครเขารับการทดสอบ 

จำนวน 151 โรง และเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 104 โรง คิดเปนรอยละ 68.87 ของโรงเรียนท่ีสมัครใจเขารบัการ

ทดสอบท้ังหมด ซ่ึงมีคาเฉลี่ย O-NET ปการศึกษา 4256  คือ 38.78 รายละเอียดดังนี้ 

1.1)  คาเฉลี่ย O-NET ปการศึกษา 4256   คือ 44.62 สูงกวาระดับสังกัด (สพฐ.) +5.99 จำนวน 

 44 แหง คิดเปนรอยละ 42.90 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท่ีสมัครใจเขารับการทดสอบ   

 จำนวน 104 แหง 

1.2)  คาเฉลี่ย O-NET ปการศึกษา 4256  คือ 45.58 สูงกวาระดับประเทศ +5.39 จำนวน 37 แหง  

        คิดเปนรอยละ 43.82  ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท่ีสมัครใจเขารับการทดสอบ จำนวน 

        104 แหง 

1.3)  คาเฉลี่ย O-NET ปการศึกษา 4256  ของโรงเรียนท่ีสมัครใจเขารับการทดสอบท้ังหมด จำนวน  

      104 แหง คือ 38.78 ต่ำกวาคาเปาหมาย -11.22 
 

     2) ดานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  1)  ประกาศรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2565 จำนวน 2 แหง คือ โรงเรียนบานหนองหญา

ปลองพัฒนา เรียนรวมโรงเรียนบานแวงนอย และโรงเรียนบานหนองบัวแดง เรียนรวมโรงเรียนบานสวองหนองไผลอม 

  2)  รอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษา จาก กศจ.ขอนแกน จำนวน 4 แหง คือ โรงเรียนบานหนองแปน 

โรงเรียนบานหนองทุมหนองสะแบง โรงเรียนบานเหลานกชุม และโรงเรียนบานหนองทุมหนองหวา 
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  3)  โรงเรียนขนาดเล็กลดลงจากป 2564 จำนวน 3 แหง 

 3) ดานสถานศึกษาขนาดเล็ก 

  1) มีโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการการประกาศใหเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ     

(Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน คือ รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนบานโสกน้ำขาว      

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบานโคกใหญหนองสองหอง รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรยีนบานหนองวัดปา รองชนะเลิศ

อันดับ 3 โรงเรียนบานโคกสูงวิทยา และรางวัลชมเชย โรงเรียนบานหนองตะครองบานโกรก   

  2) รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จำนวน 8 รางวัล 8 โรงเรียน ดังนี้ 

  - รางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก และประเภทขยายโอกาส

ทางการศึกษา ดานวิชาการ จำนวน 2 โรงเรียน   

  - รางวัลเหรียญเงินสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ดานบริหารจัดการ 

จำนวน 1 โรงเรียน    

  - รางวัลชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 1 โรงเรียน   

  - รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ผูปฏิบัติงานการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ

เรียนการสอน จำนวน 2 โรงเรียน   

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ 

ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 2 โรงเรียน   

 4) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับรางวัล/ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ       

ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับภาค ดังนี้  

1. รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา 2564  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 รางวัล  22 ราย  ดังนี้ 

  1.1 รางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก และประเภทขยาย

โอกาสทางการศึกษา ดานวิชาการ จำนวน 2 โรงเรียน   

  1.2 รางวัลเหรียญเงินสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ดานบริหารจัดการ 

จำนวน 1 โรงเรียน    

  1.3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ดานนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 1 โรงเรียน   

 1.4 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม ผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

จำนวน 2 โรงเรียน   

 1.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับ

ปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 2 โรงเรียน   
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 1.6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัลเหรียญทองผูอำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา

ขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดานวิชาการ จำนวน 2 ราย  

 1.7 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง และเหรียญเงิน ผูอำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม

ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ดานบริหาร

จัดการ จำนวน 3 ราย 

 1.8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ผูอำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก 

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนการสอน จำนวน 1 ราย 

 1.9 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และเหรียญทอง ผูอำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผูปฏิบัติงานการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน

การสอน จำนวน 2 ราย  

 1.10 รางวัลเหรียญทอง ผูอำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย 

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 1 ราย 

 1.11 รางวัลเหรียญเงิน ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมวิชาวิทยาศาสตร และกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ จำนวน 2 ราย 

 1.13 รางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตร และกิจกรรมแนะแนว ดานบริหารจัดการ จำนวน 4 ราย 

. 1.14 รางวัลเหรียญเงิน ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมวิชา

วิทยาศาสตร ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 2 ราย 

 1.15 รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ เหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา สงเสริมการใชนวัตกรรม 

PLC ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 1 ราย 

 1.16 รางวัลเหรียญเงิน ครูผูสอนยอดเยี่ยม ผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ดาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 1 ราย 

 1. 17 รางวัลเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ดานนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 1 ราย 

 1.18 รางวัลเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดาน

วิชาการ จำนวน 1 ราย 

 1.19 รางวัลเหรียญทอง ศึกษานิเทศกยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ดานบริหาร

จัดการ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 1 ราย 

 

2. รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ตามประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาดีเดน” ประจำป พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 

พ.ศ. 2565 จำนวน 18 รางวัล 109 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 ประเภทรางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดน จำนวน 7 ราย 

 2.2 ประเภทรางวัลศึกษานิเทศกดีเดน จำนวน 2 ราย 

 2.3 ประเภทรางวัลบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ดีเดน จำนวน 3 ราย 
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 2.4 ประเภทรางวัลครูผูสอนปฐมวัยดีเดน จำนวน 7 ราย  

 2.5 ประเภทรางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยดีเดน  จำนวน 7 ราย 

 2.6 ประเภทรางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรดีเดน  จำนวน 7 ราย 

 2.7 ประเภทรางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรดีเดน  จำนวน 7 ราย 

 2.8 ประเภทรางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดีเดน จำนวน 7 ราย 

 2.9 ประเภทรางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดีเดน จำนวน 7 ราย 

 2.10 ประเภทรางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะดีเดน จำนวน 6 ราย 

 2.11 ประเภทรางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพดีเดน  จำนวน 7 ราย 

 2.12 ประเภทรางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาดีเดน  จำนวน 6 ราย 

 2.13 ประเภทรางวัลครูผูสอนกิจกรรมและพัฒนาผูเรียนดีเดน  จำนวน 7 ราย 

 2.14 ประเภทรางวัลพนักงานราชการดีเดน  จำนวน 7 ราย 

 2.15 ประเภทรางวัลครูอัตราจางดีเดน  จำนวน 7 ราย 

 2.16 ประเภทรางวัลลูกจางประจำดีเดน  จำนวน 2 ราย 

 2.17 ประเภทรางวัลเจาหนาท่ีธุรการดีเดน  จำนวน 7 ราย 

 2.18 ประเภทรางวัลลูกจางชั่วคราวดีเดน  จำนวน 6 ราย
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สวนท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 สรุปผลการดำเนินงาน  

 จากวิสัยทัศน  "ครุมุงมั่น ปนคุณภาพ"  สูการปฏิบัติที่เกิดจากการมีสวนรวม และเกิดวัฒนธรรมองคกร   

ท่ีมองเปาหมายเดียวกัน และมีคานิยมรวมกัน คือ FIT (ครู FIT ผลสัมฤทธิ์ 50 Up) จากนโยบาย "โรงเรียนคุณภาพ"   

ที่สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษาในสังกัด เปนเปาหมายในการพัฒนาและติดตามการ

ดำเนินงานอยางเปนระบบ ใหสถานศึกษาในสังกัดใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย โดยการใชเครื่องมือในการบริหารจัดการ ในปการศึกษา พ.ศ. 2565 สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดมีการบริหารและจัดการศึกษาแกนักเรียนโดยใชเครื่องมือการ

บริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน ไดแก 

     1. ระบบ 4 A คือ Awareness (ความตระหนัก) Attempt (ความพยายาม), Achievement (ความสำเร็จ) และ 

Access (ความท่ัวถึงเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

  2. ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  :  Plan  Do  Check  Act 

  3. การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (3 มาตรฐาน)  

  4. การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA : Public Sector Management Quality Award 

  5. การบริหารการศึกษาแบบบูรณาการและมีสวนรวม กำหนดกรอบยุทธศาสตรเปาหมาย ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติงานอยางครอบคลุมและไปในทิศทางเดียวกัน 

     6. เชื่อมโยงเครือขายดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เอื้อตอการบริหารจัดการศึกษาที่มีความคลองตัวสะดวก

และรวดเร็ว 

     7. การบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 

จากนโยบายสูการปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จท่ีเปนเลิศ ตามนโยบายมีผลการดำเนินงานพอสังเขป ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใตวิสัยทัศน “ครูมุงม่ัน ปนคุณภาพ” นโยบายโรงเรียนคุณภาพ 
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใตรูปแบบ 3Q FIT Model ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ. 2565      
แยกตามประเด็น กลยุทธ 4 กลยุทธ 25 โครงการ 81 กิจกรรม ซ่ึงมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้

กลยุทธท่ี 1 การสงเสริมจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

ไดดำเนินการขับเคลื่อน กลยุทธท่ี 1 ภายใตโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจาก

ภัยทุกรูปแบบ ประจำป พ.ศ.2565 สงผลใหผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัย

ทุกรูปแบบ  

กลยุทธท่ี 2 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  

ไดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย ตามประเด็นกลยุทธท่ี 2 ภายใตโครงการ 

การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน สงผลใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับ

โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

ไดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย ตามประเด็นกลยุทธท่ี 3 สงผลตอการยกระดับ

คุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 จำนวน 14 โครงการ ดังนี้ 

1. การพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการท่ีสอดคลองกับ ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยท่ีสงเสริมทักษะสมอง (EF) และทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 

3. การสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการจัดการเรียนรู 

4. ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

5. พัฒนาครูตามกรอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

6. การพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาความพรอม          

(ดานการอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

7. การพัฒนาผูเรียนดานพหุปญญา 

8. สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ดานวิทย - คณิต 

9. การสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10. การนิเทศบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 

11. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินคุณภาพสิ่งแวดลอม 

12. สนับสนุนการดำเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

13. สงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 

14. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

ไดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย ตามประเด็นกลยุทธท่ี 4 สงผลใหประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ จำนวน 9 โครงการ ดังนี้ 

1. ขับเคลื่อนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ สพป.ขอนแกน 3 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนาการดำเนินงานดานประสิทธิภาพของ สพป.ขอนแกน เขต 3  

3. พัฒนาศักยภาพขาราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา สังกัด สพป.ขอนแกน เขต 3 

4. ตรวจสอบการดำเนินงาน การเงินการบัญชี/พัสดุสถานศึกษา 

5. พัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6. พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.ใหม) 

7. ครูคลังสมอง การจางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

8. ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 

9. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและสถานศึกษาธรรมาภบิาลใน (กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาสุจริต)  

2. ผลการดำเนินงานการขับเคล่ือนนโยบาย จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบาย 

   กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

          1. ดานความปลอดภัย : โรงเรียนเหมือนบาน “อบอุน  นาอยู” : ระบบดี มีภูมิคุมกัน ทันเวลา 

              สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดดำเนินการขับเคลื่อน จุดเนนท่ี 1  
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เรงแกปญหากลุมผูเรียนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ฟนฟูภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ และจุดเนนที่ 2 เสริมสรางระบบและกลไก   

ในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

สงผลให นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 3 ทุกคนทราบและปฏิบัติตาม

แนวทางการเตรียมความพรอมการเปดภาคเรียนดานความปลอดภัย ปการศึกษา 2565 และมีความปลอดภัย : จากภัย   

ทุกรูปแบบ โรงเรียนเหมือนบาน “อบอุน  นาอยู” : ระบบดี มีภูมิคุมกัน ทันเวลา   

          2. ดานโอกาส “เราจะไมท้ิงใคร ไวขางหลัง”: เทาเทียม เขาถึง สงตอ มีอาชีพ 

   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดดำเนินการขับเคลื่อน จุดเนนท่ี 1 เรงแกปญหา

กลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู 

(Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ สงผลใหครูและบุคลากรในสังกัดทุกโรงเรียน เขาใชงานระบบ 

School Health HERO ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ จุดเนนท่ี 3 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ  3 – 6 ป และผูเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขาถึงโอกาส ทางการศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน 

เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ีคนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการ ใหกลับเขาสูระบบการศึกษา ทำใหครูผูสอน

ปฐมวัยท่ีเปนแกนนำ จำนวน 20 คน สามารถจัดทำเคาโครงเพ่ือใชสำหรับอบรมพัฒนาใหกับครูผูสอนปฐมวัยในสังกัด

ไดอยางมีคุณภาพ และขยายผลใหครูผูสอนปฐมวัยในสังกัด สามารถจัดทำเคาโครงใบงานไดอยางมีคุณภาพ เชนกัน 

 3. ดานคุณภาพ “เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ ผูเรียน ชุมชน และ ตลาด”  

:  คุณภาพผูเรียน คุณภาพผูบริหาร ครู และบุคลากร  คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดดำเนินการขับเคลื่อน จุดเนนท่ี  1  

เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ฟนฟูภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ ผานโครงพัฒนาการอานออก เขียนไดลายมือสวย 

โครงการแกปญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) โครงการนิเทศ เพ่ือชวยเหลือ และติดตาม

ผลการปฏิบัติงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงผลใหสถานศึกษาในสังกัดท้ังหมดทุกชั้นไดรับสื่อประกอบการสอนและเทคนิค

วิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของ ผูเรียน ชุมชน และขับเคลื่อน จุดเนนท่ี 4 พัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมท้ังจัดกระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร 

หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรมใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน ผานโครงการสงเสริม และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    

และกระบวนการจัดการเรียนรู โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

โครงการโรงเรียน SLC และโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 4 กลุมสาระหลัก สงผลใหเขตพ้ืนท่ี มีแนวทาง

การนิเทศ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีแนวทางการเรียนรูสูสมรรถนะ นักเรียนไดเรียนรูและเกิดสมรรถนะ 

จุดเนนท่ี 5 จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน พรอมกับการสงเสริมทักษะการสอนแบบออนไลนอยางประสิทธิภาพ 

และการใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครทูำใหบุคลากร

ทางการศึกษารุนใหมไดรับความรูแนวทางดานวินัยการเงิน มีความระมัดระวังในการใชเงิน มีการวางแผนการใชเงิน     

มีหลักในการใชชีวิตท่ีพอดีพอเพียง ฯ ครูรุนใหมมีความรู ความเขาใจ มีความตระหนักในเรื่องวินัยการเงิน มีภูมิคุมกัน

และมีการวางแผนการเงินของตนในอนาคต บุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจดานการเงิน มีการวางแผนการ 

ใชจายเงินดวยความรอบคอบระมัดระวังท่ีมากข้ึน สหกรณออมทรัพยครูปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู พรอมท้ังจัดทำ

โครงการรวมหนี้ใหกับสมาชิก และธนาคารออมสินชวยเหลือลูกคาท่ีกำลังจะถูกฟองเขารวมโครงการปรับโครงสรางหนี้ 
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จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรูผานกระบวนการเรียนการสอน ท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธ      

กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับผานโครงการ "ยกระดับ

คุณภาพผูเรียน" จัดทำคูมือการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู  แบบ Active 

Learning ท้ังรูปแบบ Onsite และ On line โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  

การสงเสริม และจัดสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สงผลให ครูผูสอนคณิตศาสตรจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูเชิงรุกตนแบบ รอยละ 80 ของผูเขารวมโครงการ และครูผูสอนมีความรูความเขาใจ และสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพศึกษานิเทศก มีคูมือนิเทศการจัดการเรียนรูเชิงรุกชัดเจน  

 4. ดานประสิทธิภาพ “นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชธรรมาภิบาลบนฐานขอมูลท่ีถูกตอง 

และเปนปจจุบัน": การกระจายอำนาจ การมีสวนรวมจากภาคประชาสังคม การขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม มีกลไก

ตรวจสอบและความรับผิดชอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ไดดำเนินการขับเคลื่อน จุดเนนท่ี 8 มุงเนน

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ โดยการสงเสริมสนบัสนุน การสรางหรือประยุกตใชนวัตกรรมเทคโนโลยี 

เพ่ือปรับเปลี่ยนการทำงานเปนระบบดิจิทัล มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา และจัดอบรม     

เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ใหกับครูผูสอนวิทยาศาสตร 

ในรูปแบบออนไลนผานระบบ ZOOM Meeting สงผลให 1) ครูวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา รอยละ ๑๐๐ 

ไดรับการพัฒนา สงเสริมและรับการนิเทศ ติดตาม ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 2) นักเรียน รอยละ 60 มีความรู ทักษะคุณลักษณะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรสูงข้ึนตามคาเปาหมายของเขตพ้ืนท่ี ทำใหครูผูสอนมีการวางแผนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล

ผูเรียนอยางมีคุณภาพและ นักเรียนมีความรู ทักษะคุณลักษณะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรสูงข้ึน จุดเนนท่ี 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐาน

เพ่ือสรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ผานโครงการโรงเรียนคุณภาพ สงผลใหผูเรียนเปนคนเกง ดี มีสุข ผูปกครองมีความเชื่อม่ัน       

ในสถานศึกษา และครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 3. ผลการดำเนินงานตามนโยบาย "โรงเรียนคุณภาพ" ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

 3.1 ดานคุณภาพนักเรียน ปการศึกษา 2564 

 3.1.1 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

 เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากคะแนนเฉลี่ยรอยละ 2 สมรรถนะ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 69.68 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับจังหวัด เทากับ 3.36 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับสังกัด (สพฐ.) 

เทากับ 0.99 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ำกวาระดับประเทศ เทากับ 1.70 คะแนน   

 3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564  

 เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ดาน พบวามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 49.26 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา ระดับ

จังหวัดเทากับ 7.49 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. เทากับ 2.85 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย     

ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ 3.54 
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 3.1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6                 

          เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 4 กลุมสาระมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 40.07 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนน

เฉลี่ยระดับจังหวัดเทากับ 0.66 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับ สพฐ. เทากับ 1.44 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย  

ต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ 0.12 คะแนน 

3.1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

           ในภาพรวม เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 4 กลุมสาระ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.02 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวา 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดเทากับ 0.82 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ยระดับสพฐ.เทากับ 2.81 คะแนน  

 3.2 คุณภาพครูและบุคลากร 

 3.2.1  ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสำคัญ 

 3.2.2  ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนว Active Learning 

 3.2.3  ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางเปนระบบ นำผลประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 3.2.4  ครูมีการวิเคราะหผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 3.2.5  ครูและบุคลากรมีการพัฒนารวิชาชีพ มีสวนรวม โดยกระบวนการ PLC 

 3.2.6  ครูและบุคลากรไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับชาติ  

 3.3 คุณภาพส่ิงแวดลอม   

 3.3.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถบริหารโรงเรียนท่ีบริหารจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 3.3.2 ครูผู สอนมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดระบบการเรียนการสอนใหเอื้อตอการพัฒนา

สิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน จนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

            3.3.3 นักเรียนไดเรียนรูเกิดความรู ทักษะ คุณลักษณะตอการพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน จนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            3.3.4 บุคลากรและเจาหนาท่ี สพป.ขอนแกน เขต 3 มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผลงานเชิงประจักษและไดรับรางวัลระดับประเทศจากการไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 31 แหง โดยมีโรงเรียนคารบอนต่ำ จำนวน 14 โรงเรียน และโรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชน 

จำนวน 17 โรงเรียน 

 

4. ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญอ่ืนๆ  

 4.1 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีผลคะแนนภาพรวมเฉล่ีย 7 ตัวช้ีวัด ระดับดีมาก ซ่ึงแยกเปนรายตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนในการสรางภูมิคุมกัน พรอมรับมือการ

เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม ทุกรูปแบบ ระดับคุณภาพ 1 ผลการประเมินอยูในระดับ ปรับปรุง 

 ตัวช้ีวัดท่ี 10 รอยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (สำหรับ สพป.) ระดับ

คุณภาพ 5 ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเย่ียม 
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   ตัวช้ีวัดท่ี 11 รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับข้ึนไป ระดับคุณภาพ 2 อยูในระดับ 

พอใช 

   ตัวช้ีวัดท่ี 14 รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนา

และยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใช ระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกำหนด ระดับคุณภาพ 4 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 

    ตัวชี้วัดที่ 15 รอยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการเตรียมความพรอม 

(ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA ระดับคุณภาพ 5 ผลการ

ประเมินอยูในระดับ ดีเย่ียม 

  ตัวช้ีวัดท่ี 16 รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปญญา ระดับคุณภาพ 5 ผลการ

ประเมินอยูในระดับ ดีเย่ียม 

   ตัวช้ีวัดท่ี 17 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคล ระดับคุณภาพ 5 ผลการ

ประเมินอยูในระดับ ดีเย่ียม 

    ตัวช้ีวัดท่ี 18 รอยละของหนวยงานและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการท่ีเปนดิจิทัล ระดับคุณภาพ 5 ผลการ

ประเมินอยูในระดับ ดีเย่ียม 

 4.2 ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 มีโรงเรียนท้ังหมด 177 แหง เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 

127 แหง คิดเปนรอยละ 71.75 ซ่ึงไดดำเนินงานพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ดังนี้ 

 4.2.1. ดานผูเรียน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (O-NET) 

  1) คาเฉลี่ย O-NET ปการศึกษา 2564 คือ 44.62 สูงกวาระดับสังกัด (สพฐ.)  

+5.99 จำนวน 44 แหง คิดเปนรอยละ 42.90 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท่ีสมัครใจเขารับการทดสอบ จำนวน 

104 แหง 

  2) คาเฉลี่ย O-NET ปการศึกษา 2564 คือ 45.58 สูงกวาระดับประเทศ +5.39 จำนวน 37 แหง คิดเปน

รอยละ 43.82 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ท่ีสมัครใจเขารับการทดสอบ จำนวน 104 แหง 

  3) คาเฉลี่ย O-NET ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนท่ีสมัครใจเขารับการทดสอบท้ังหมด จำนวน 104 แหง 

คือ 38.78 ต่ำกวาคาเปาหมาย -11.22 

 

 4.2.2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับรางวัล/ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ       

ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับภาค  

1) รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ระหวางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 จำนวน 22 

รางวัล 22 ราย  

  2) รางวัลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จำนวน 18 รางวัล 109 ราย 
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 4.2.3. ดานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  1) ประกาศรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2565 จำนวน 2 แหง คือ โรงเรียนบานหนองหญา

ปลองพัฒนา เรียนรวมโรงเรียนบานแวงนอย และโรงเรียนบานหนองบัวแดง เรียนรวมโรงเรียนบานสวองหนองไผลอม 

  2) รอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษา จาก กศจ.ขอนแกน จำนวน 4 แหง คือ โรงเรียนบานหนองแปน 

โรงเรียนบานหนองทุมหนองสะแบง โรงเรียนบานเหลานกชุม และโรงเรียนบานหนองทุมหนองหวา 

  3) โรงเรียนขนาดเล็กลดลงจากป 2564 จำนวน 3 แหง 

 4.2.4 ดานสถานศึกษาขนาดเล็ก 

  1) มีโรงเรียนขนาดเล็ก ไดรับการประกาศใหเปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

(Best Practice) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน  

3) โรงเรียนขนาดเล็กไดรับรางวัล OBEC AWARDS ครั้งท่ี 11 ปการศึกษา 2564  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 รางวัล 8 โรงเรียน 

 

อภิปรายผล 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบาย

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ซ่ึงแยกอภิปรายผลการดำเนินงานรายประเด็น ดังนี้ 

 จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบวา สามารถดำเนินงานได

ตามโครงการ/ท่ีบรรจุไวในแผน คิดเปนรอยละ 92 ของโครงการท้ังหมด และบรรลุตามเปาหมายคิดเปนรอยละ 100 

ของโครงการท่ีดำเนินการ ไมสามารถดำเนินงานได 2 โครงการ เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในวันสุดทายของสิ้นปงบประมาณ ซ่ึงจากผลการดำเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกลาวขางตน จะเห็นวาโดยรวมโครงการ/กิจกรรมท่ีสำนักงาน    

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ดำเนินการโดยเปนไปมีความสอดคลองตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุ

และผล (XYZ) และสามารถบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ไดตามเปาหมายท่ีกำหนด    

 ผลการดำเนินงานการขับเคล่ือนนโยบาย จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           

และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  พบวา ดานความปลอดภัย สามารถเรงแกปญหา

กลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา 

ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและ

สุขภาพจิตของผูเรียน และ เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนดวยระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) ใหมีประสิทธิภาพ  ดานโอกาส เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 

และสงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 – 6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขาถึงโอกาสทางการศึกษา และปองกัน    

การหลุดออกจากระบบ รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ีคนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการ   

ใหกลับเขาสูระบบการศึกษา ดานคุณภาพ สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและการจัดทำกรอบ

หลักสูตรรวมท้ังจัดกระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรมใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน        

มีจัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน พรอมกับการสงเสริมทักษะการสอนแบบออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ และการให
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ความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู พรอมท้ังสงเสริมการ

จัดการเรียนรูผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการ

ปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ(Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา การเรียนรูและสมรรถนะ 

ของผู เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ ดานประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด

การศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐาน เพ่ือสรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ 

(Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และมุงเนนการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ   

 จากผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกลาวขางตนทำใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3  สามารถ ขับเคลื่อนนโยบาย จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหประสบผลสำเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ของ สพป.ขอนแกน เขต 3 พบวาดานคุณภาพผูเรียน      

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย

รอยละระดับประเทศ พบวา ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละตำ่กวาระดับประเทศ เทากับ 1.70 คะแนน ผลการประเมิน

คุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

พบวาภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย ต่ำกวา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ 3.54  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ในภาพรวม 

มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เทากับ 0.12 คะแนน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย 4 กลุมสาระการเรียนรู พบวามีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 32.02 ต่ำกวาคาเปาหมายระดับประเทศ -2.53 ( 34.56) ดานคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา    

1) ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรยีนเปนสำคัญ 2) ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนว Active 

Learning 3) ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางเปนระบบ นำผลประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง 4) ครูมีการ

วิเคราะหผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง 5) ครูและบุคลากรมีการพัฒนาวิชาชีพ มีสวนรวม โดยกระบวนการ 

PLC และ ครูและบุคลากรมีผลงานระดับชาติ และดานคุณภาพส่ิงแวดลอม พบวา 1) โรงเรยีนทุกโรงในสังกัดทุกโรงเรียน

สามารถบริหารโรงเรียนท่ีบริหารจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานคุณภาพสิ่งแวดลอมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2) ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดระบบการเรียนการสอน  

ใหเอ้ือตอการพัฒนาสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน จนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) นักเรียนไดเรียนรูเกิดความรู ทักษะ คุณลักษณะตอการพัฒนาสิ่งแวดลอม

ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนจนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 4) บุคลากรและเจาหนาท่ี สพป.ขอนแกน เขต 3 มีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากผลการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ของ สพป.ขอนแกน เขต 3 ดังกลาวขางตน ดานคุณภาพ

ยังคงตองเรงรัดพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปาหมายระดับประเทศ สำหรับ

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงตองพัฒนาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และทันตอการเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื่อง และคุณภาพดานสิ่งแวดลอมเห็นควรยกระดับและพัฒนาใหตอเนื่อง เพ่ือเกิดความยั่งยืนตอไป 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรจัดสรรงบประมาณใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหหมด    

ในคราวเดียวในตนปงบประมาณ เพ่ือใหการบริหารจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

     2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรเพ่ิมงบประมาณใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     

ใหมากข้ึน เนื่องจากงบประมาณนอยทำใหไมสามารถบริหารจัดการไดเต็มตามศักยภาพ     

ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา 

     1. ควรมีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม เพ่ือลดจำนวนโครงการท่ีรายงานในระบบ Emenscr และงาย

ตอการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

               2. เห็นควรปรับรปูแบบการพัฒนาครู ใหมีความหลากหลายและลดการนำครูอออกนอกหองเรียน 

     3. เห็นควรสรางความตระหนักเรื่องการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมใหมากข้ึน 
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   คำส่ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 
   ท่ี 446 / 2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 

 ........................... 
                 ดวย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จะดำเนินการจัดทำรายงานผล       
การดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป 2565 
พรอมนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะหประมวลผลใหเห็นถึงปญหา ความทาทายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมท้ังขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์กับนักเรียนอยางท่ัวถึง 
พรอมเผยแพรประชาสัมพันธแกสาธารณชนท่ัวไป 

     ในการนี้ เพ่ือใหการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

1. คณะทำงานพิจารณารางรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย
1.1  ผูอำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3   ประธานคณะทำงาน         
1.2  รองผูอำนวยการสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ที่รับผิดชอบกลุมนโยบายและแผน

   รองประธานคณะทำงาน  
1.3  นายชุติพนธ  จะชาล ี    รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3   

    คณะทำงาน 
   1.4  นายอภิชัย เสนาโยธี      รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3             

 คณะทำงาน 
    1.5  นายชนินทร  คำเหนือ     ผูอำนวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล                 คณะทำงาน 

1.6  นางจรรยาพร  ทศยนัไชย       ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสนิทรัพย  คณะทำงาน 
1.7  นางสาวนิภาพร  พจนา     ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา           คณะทำงาน 
1.8  นางสาวเยาวลักษณ  แซตงั     ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล  คณะทำงาน 

    1.9  นางวันเพ็ญ  ตนัตระกูล     ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ  คณะทำงาน 
    1.10 นางยุวดี  แสนเมือง     นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่  

    ผูอำนวยการกลุมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะทำงาน 
    1.11 นางสาวยุพาพร  หรเสริฐ       ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ        คณะทำงาน 

1.12 นางสาวกนกพร  อัครพิเชษฐ  นักวชิาการคอมพิวเตอร ชำนาญการ ปฏิบัติหนาที่   
    ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ         คณะทำงาน 

  1.13  นางศุภิสรา  ศรีไสย       ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน คณะทำงาน/เลขานุการ 
  1.14  นางสาวจิตรลดา  ตนพรหม   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ                    ผูชวยเลขานุการ 

/1.15นางสาวสายชล.... 
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  1.15 นางสาวสายชล  วงษษา      เจาหนาท่ีธุรการ                                            ผูชวยเลขานุการ 
 

    มีหนาท่ี  พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 

         2. คณะทำงานยกรางรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย  
    2.1 รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ที่รับผิดชอบกลุมนโยบายและแผน
                                                                                                                   ประธานคณะทำงาน 
    2.2 นางสาวยุพาพร  หรเสริฐ          ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                                       คณะทำงาน 
              2.3 นางสาวรุงนภา  แสนอำนวยผล   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                                      คณะทำงาน         
              2.4 นางสาวสุมิตรา  ทะนาฤทธิ์        ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ                                      คณะทำงาน  

   2.5 นางศุภิสรา  ศรีไสย                ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน                     คณะทำงาน/เลขานุการ 
   2.6 นางสาวจิตรลดา  ตนพรหม       นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ                     ผูชวยเลขานุการ 

              2.7 นางสาวสายชล  วงษษา            เจาหนาที่ธรุการ                                                  ผูชวยเลขานุการ  
 

    มีหนาท่ี  รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และจัดทำตนฉบับรูปเลมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2565 เสนอคณะทำงาน
พิจารณายกรางรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหความเห็นชอบตอไป 

 

        3. คณะทำงานออกแบบปก รูปเลม รายงานผลการดำเนินงาน ประกอบดวย 
             3.1 รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 ที่รับผิดชอบกลุมนโยบายและแผน
                                                                                                                   ประธานคณะทำงาน 
              3.2 นางสาวณปภัช   อรหันตา      เจาหนาทีบ่ันทกึขอมูล                                                   คณะทำงาน 
    3.3 นายนิรุต  บตุรสา               นักศึกษาฝกประสบการวชิาชพี วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณชิยการ  คณะทำงาน 
              3.4 นางสาวกนกพร  อัครพิเชษฐ   นักวิชาการคอมพิวเตอร ชำนาญการ ปฏิบัติหนาที่   
       ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจดัการศึกษาทางไกลฯ   คณะทำงาน/เลขานุการ 
              3.5 นางสาวเสาวลกัษณ  ปริบญุณะ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ                     ผูชวยเลขานุการ 
 

  มีหนาที่  1. ดำเนินการออกแบบปก รูปเลมรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 2565 ใหสวยงาม 
           2. เผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 3  
 

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความเอาใจใสเพ่ือใหการดำเนินงาน 
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามเปาหมายและเกิดผลดีตอทางราชการสืบไป 
 

           ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                            

                                   สั่ง  ณ  วันท่ี  3  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
                                                           

                                                                         
                                                                                                นายนิยม โพธิ์งาม 
                                                    ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 
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  ภาพกิจกรรมผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหวางวันที่ 25 -27 พฤศจิกายน 2564  
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โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยที่สงเสริมทักษะสมอง (EF)                                 

และทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 
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โครงการการนิเทศบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
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โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



112 
 

  

บรรณาธิการกิจ 

 

1.  ท่ีปรึกษา 

    1.1  นายนิยม  โพธิ์งาม          ผูอำนวยการ สพป.ขอนแกน เขต 3 

    1.2  นายอภิชัย  เสนาโยธ ี          รองผูอำนวยการ สพป.ขอนแกน เขต 3 

    1.3  นายชุติพนธ  จะชาล ี          รองผูอำนวยการ สพป.ขอนแกน เขต 3 

    1.4  นายวีระพงษ  มะโนขันธ          รองผูอำนวยการ สพป.ขอนแกน เขต 3 

2. บรรณาธิการกิจ 

    2.1  นายอภิชัย  เสนาโยธ ี          รองผูอำนวยการ สพป.ขอนแกน เขต 3 

    2.2  นางศุภิสรา  ศรีไสย          ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

    2.3  ดร.รุงนภา  แสนอำนวยผล         ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

    2.4  ดร.ยุพาพร  หรเสริฐ          ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

    2.5  นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์          ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

    2.6  นางสาวจิตรลดา ตนพรหม         นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

    2.7  นางสาวเชนิยา  เศษสันต                              นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

 


	2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ตัวชี้วัด
	3. คุณภาพผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 7 ตัวชี้วัด

