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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3   ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
เป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ของหน่วยงำนต้นสังกัด สอดคล้องกับบริบทควำมจ ำเป็นของ       
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน  ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม                         
มีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ เป้ำหมำยกำรให้บริกำร จุดเน้น 
ตัวชี้วัด  วิธีกำรด ำเนินงำน โครงกำร กิจกรรรม และงบประมำณ  โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน 
ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  
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นักเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไป 

      

1. บทน า 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                     
มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร              
อ ำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้
สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ และก ำกับ ตรวจสอบ
ติดตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตร
ร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนกำรระดม
ทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่
หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร คณะกรรมกำร และ
คณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มิได้ระบุให้
เป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 

ตำมอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมภำรกิจกำรจัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำ            
ขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3     
จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เพ่ือน ำไปใช้เป็นกรอบและแนวทำง   
ในกำรด ำเนินขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561-
2580 แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560 -2564) 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579  นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครรำชสีมำ และจำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)



 

2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มี
ควำมส ำคัญยิ่ง ในกำรก ำกับดูแล สนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งในเชิงปริมำณและ
คุณภำพ โดยเป้ำหมำยหลักอยู่ที่กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำประชำกรวัยเรียน ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
อย่ำงทั่วถึง ต่อไป 

2. ข้อมูลสภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ที่ตั้งถนนสุขำภิบำล 14 ต ำบลแชะ 

อ ำเภอครบุรี   จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 30250 กำรติดต่อสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์                      
044-445161, 044-449021  โทรสำร 044-445161 ต่อ 801  Website http://www.Korat3.go.th                 
มีพ้ืนที่บริกำร 4 อ ำเภอ ประกอบด้วย อ ำเภอครบุรี อ ำเภอเสิงสำง อ ำเภอปักธงชัย และอ ำเภอวังน้ ำเขียว ดังนี้ 

อ าเภอครบุรี (Amphoe KhonBuri) ค าขวัญอ าเภอ น้ าตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ า 
ถ้ าวัวแดง  ศิลาแลงปรางค์ครบุรี บารมีหลวงปู่นิล มีเขตกำรปกครอง 12 ต ำบล 152 หมู่บ้ำน แยกเป็น             
5 เทศบำล 10 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เดิมอยู่ในเขตปกครองของอ ำเภอกระโทก (อ ำเภอโชคชัย           
ในปัจจุบัน) ได้รับกำรยกฐำนะเป็นกิ่งอ ำเภอในปี พ.ศ. 2450  ซึ่งขณะนั้นมีเขตกำรปกครองรวม 3 ต ำบล 
ได้แก่ ต ำบลแชะ ต ำบลจระเข้หิน และต ำบลสระตะเคียน ปี พ.ศ. 2482 ได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็นอ ำเภอ 
และได้ชื่อว่ำ "อ ำเภอครบุรี" โดยใช้ชื่อต ำบลหนึ่งมำเป็นชื่ออ ำเภอ คือ ต ำบลครบุรี ซึ่งเดิมเป็นต ำบลหนึ่งของ
อ ำเภอปักธงชัย ต่อมำได้รวมเข้ำกับกิ่งอ ำเภอแชะ และตั้งเป็น "อ ำเภอครบุรี" เพ่ือสะดวกในกำรติดต่อ
รำชกำรของประชำชน เพรำะมีระยะทำงใกล้กว่ำโดยมีที่ว่ำกำรอ ำเภอครบุรี  ตั้งอยู่ที่ กิ่งอ ำเภอแชะเดิม 
และในปี พ.ศ. 2521 อ ำเภอครบุรี ได้มีกำรแยกออกไปเป็นอีก 1 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเสิงสำง  ในปัจจุบันค ำว่ำ 
"ครบุรี" แปลว่ำเมืองต้นน้ ำ หรือเมืองสำยน้ ำเพรำะมีแควน้ ำหลำยสำยจึงเรียกว่ำ "เมืองสำครบุรี" ต่อมำค ำว่ำ                  
"สำครบุรี" กร่อนหำยไป จึงเหลือค ำว่ำ "ครบุรี" มำตรำบจนทุกวันนี้อ ำเภอครบุรี ตั้งหมู่ที่ 4 ต ำบลแชะอยู่ทำง
ทิศใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำ ห่ำงจำกตัวจังหวัด 58 กิโลเมตรมีเนื้อที่คิดเป็นพ้ืนที่ 1,748 ตำรำงกิโลเมตร  
หรื อ 1,150,000 ไร่  เป็น พ้ืนที่ ป่ ำสงวนแห่ งชำติและเตรี ยมกำรสงวน 1,453.68 ตำรำงกิ โลเมตร                    
หรื อ  908,612.50 ไ ร่  และ พ้ื นที่ นอก เขตป่ ำ ไม้  330.32 ตำ ร ำ งกิ โ ล เ มต ร  ห รื อ  206,387.50 ไ ร่  
ทรัพยากรธรรมชาติ อ ำเภอครบุรี มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ ได้แก่ ล ำมูลบน ล ำแชะ และล ำห้วยต่ำง  ๆ 
นอกจำกนี้ยังมีแหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้นเอง ได้แก่ เขื่อนล ำมูลบน เขื่อนล ำแชะ เพ่ือใช้ในกำรอุปโภคและประโยชน์ 
จำกด้ำนเกษตร มีพ้ืนที่ป่ำไม้ส ำคัญได้แก่ อุทยำนแห่งชำติทับลำน ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำครบุรี ป่ำดงอีจำนใหญ่ 

อ าเภอเสิงสาง (Amphoe Soeng Sang) ค าขวัญอ าเภอ เขื่อนล าปลายมาศ เที่ยวหาดชมตะวัน              
ถิ่นมันหม่อนไหม ผลไม้พืชผัก ตะเคียนยักษ์ทับลาน นมัสการหลวงปู่สอน ค ำว่ำเสิงสำง หมำยควำมว่ำ 
"ใกล้รุ่ง" หรือ รุ่งอรุณ ประวัติควำมเป็นมำของเสิงสำงเป็นต ำนำนพ้ืนบ้ำนของชำวอีสำน ควำมว่ำ ท้ำวประจิต 
เจ้ำเมืองกัมพูชำได้ออกติดตำมหำนำงอรพิมพ์ที่เมืองพิมำย เมื่อได้พบกันแล้วจึงพำกันเดินกลับ แต่มีเหตุต้อง
พลัดหลงกัน และได้มำพบกันอีกครั้งที่หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งตอนพระอำทิตย์ก ำลังจะขึ้น จึงเรียกหมู่บ้ำนนั้นว่ำ 
"บ้ำนเสิงสำง" ซึ่งต่อมำได้น ำมำตั้งเป็นอ ำเภอ เดิมอ ำเภอเสิงสำงเป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอครบุรี มีเขต                 
กำรปกครอง 6 ต ำบล 84 หมู่บ้ำน แยกเป็น 2 เทศบำล 6 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต่อมำเมื่อวันที่                     

http://www.korat3.go.th/
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7 พฤษภำคม 2519 กระทรวงมหำดไทยได้ยกฐำนะท้องที่ต ำบลสระตะเคียน ขึ้นเป็นกิ่งอ ำเภอเรียกว่ำ                 
"กิ่งอ ำเภอเสิงสำง" และได้ยกฐำนะเป็นอ ำเภอเมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2522 ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของจังหวัดนครรำชสีมำ อยู่ห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำประมำณ 90 กิโลเมตร มี พ้ืนที่ทั้งหมด                  
1,197 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 748,125 ไร่ อาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดต่อกับอ ำเภอหนองบุญมำก              
จังหวัดนครรำชสีมำ และอ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ ำเภอปะค ำ อ ำเภอโนนดินแดง อ ำเภอโนนสุวรรณและอ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตกติดต่อกับอ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ ลักษณะภูมิประเทศสภำพพ้ืนที่ของอ ำเภอเสิงสำง
เป็นที่รำบสูง มีภูเขำเตี้ย ๆ ควำมสูงอยู่ระหว่ำง 15 - 300 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง มีล ำน้ ำ
ธรรมชำติไหลผ่ำนที่ส ำคัญ 1 สำยคือล ำปลำยมำศ ซึ่งมีต้นน้ ำเกิดจำกเทือกเขำพนมดงเล็กไหลผ่ำนท้องที่
ต ำบลโนนสมบูรณ์ ต ำบลสระตะเคียน ต ำบลกุดโบสถ์ ผ่ำนไปเขตท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์และไหลไปบรรจบ                
ล ำน้ ำมูลที่อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  

อ าเภอปักธงชัย (Amphoe Pak Thong Chai) ค าขวัญอ าเภอ ล าพระเพลิงน้ าใส ผ้าไหมเนื้องาม           
ข้าวหลามนกออก ถั่วงอกวังหมี หม่ีตะคุ  มีเขตกำรปกครอง 16 ต ำบล 215 หมู่บ้ำน แยกเป็น 6 เทศบำล             
12 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เดิมปักธงชัยเป็นเมืองโบรำณตั้งแต่ขอมเรืองอ ำนำจ ทั้งนี้สันนิษฐำนได้จำก
เขตอ ำเภอปักธงชัย มีซำกปรักหักพังของปรำงค์ หรือ เทวำลัยหลำยแห่งที่เป็นศิลปกรรม และสถำปัตยกรรม
ที่ขอมนิยมสร้ำงตำมเมืองต่ำง ๆ ที่ตนปกครองอยู่ใหญ่บ้ำง เล็กบ้ำง ตำมควำมส ำคัญของแต่ละเมืองในสมัย
กรุงศรีอยุธยำ จำกหลักฐำนที่ปรำกฏตำมแผนที่ยุทธศำสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยำได้ปรำกฏชื่อเมืองปัก ตั้งอยู่
ใกล้เมืองนครรำชสีมำ ควำมส ำคัญก็คือ เป็นเมืองหน้ำด่ำนทำงทิศใต้ของเมืองนครรำชสีมำ เพ่ือเป็น                 
กองระวังหน้ำ คอยสอดแนมข้ำศึก และคอยปะทะขัดขวำงหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ข้ำศึกยกทัพประชิด                     
เมืองนครรำชสีมำเร็วเกินไป เมืองปักในสมัยนั้นจึงถูกตั้งและเรียกว่ำ“ด่ำนจะโปะ” เช่นเดียวกับ ด่ำนเกวียน 
ด่ำนจอหอ ด่ำนขุนทด เป็นต้น พ.ศ. 2451 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงปรับปรุงระเบียบ
รำชกำรปกครองเป็นแบบเทศำภิบำล เมืองปักจึงถูกยุบลงเป็นอ ำเภอปักธงชัย ขึ้นกับมณฑลนครรำชสีมำ 
ที่ตั้งและอำณำเขตอ ำเภอปักธงชัย ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัด อยู่ห่ำงจำกนครรำชสีมำ 32 กิโลเมตร           
ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 304 (โครำช- ปักธงชัย-กบินทร์บุรี) มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครอง
ข้ำงเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอ ำเภอสูงเนิน และอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ ทิศตะวันออกติดต่อกับ
อ ำเภอโชคชัย และอ ำเภอครบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวังน้ ำเขียว ทิศตะวันตกติดต่อกับอ ำเภอวังน้ ำเขียว และ
อ ำเภอสูงเนิน พ้ืนที่ : 1,374.3 ตำรำงกโิลเมตร  

อ าเภอวังน้ าเขียว (Amphoe Wang Nam Khiao) ค าขวัญอ าเภอ วังน้ าเขียวเมืองหนาว             
ภูเขามากมาย  น้ าตกหลากหลาย ผลไม้นานาพันธุ์ แดนสวรรค์เมืองในหมอก มีเขตกำรปกครอง 5 ต ำบล 
83 หมู่บ้ำน แยกเป็น 1 เทศบำล 5 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สภำพธรรมชำติที่ยังอุดมสมบูรณ์ เหมำะ
ส ำหรับกำรท่องเที่ยว สูดอำกำศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยป่ำเขำ ขุนเขำ สำยหมอกท่ีสวยงำม 
น้ ำตก ถ้ ำ ให้ท่ำนได้มำท่องเที่ยวได้หลำกหลำยลักษณะด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำธรรมชำติ ภูมิทัศน์ 
แคมป์ปิ้ง ตกปลำ ร่วมปลูกป่ำ ศึกษำชีวิตชนบทวังน้ ำเขียว เป็นอ ำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัด
นครรำชสีมำ ที่มำของชื่อ“วังน้ ำเขียว” นั้นได้มำจำกสภำพภูมิประเทศของที่นี่ เพรำะพ้ืนที่ในแถบนี้มีวังน้ ำ     
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ที่ใสงดงำมเป็นธรรมชำติ น้ ำนั้นใสจนมองเห็นเงำสะท้อนสีเขียวของต้นไม้จึงเรียกพ้ืนที่นี้ ว่ำ “วังน้ ำเขียว”    
วังน้ ำเขียวมีถนนเส้นหลักที่พำดผ่ำนอ ำเภอกบินทร์บุรี จำกด้ำนจังหวัดปรำจีนบุรี มีกำรปกครอง แยกเป็น            
5 ต ำบล ต ำบลต่ำง ๆ ประกอบด้วย ต ำบลวังน้ ำเขียว ต ำบลไทยสำมัคคี ต ำบลอุดมทรัพย์ ต ำบลวังหมี และ
ต ำบลระเริง และมี พ้ืนที่ติดต่อกับ อ ำเภอนำดี อ ำเภอปักธงชัย อ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอเสิงสำง                           
และอ ำเภอครบุรี พื้นที่ : 1,129.996 ตำรำงกิโลเมตร   

ที่ตั้งและอาณาเขตส านักงานเขตที่พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3  ประกอบด้วย  อ ำเภอปักธงชัย 
อ ำเภอวังน้ ำเขียว  อ ำเภอครบุรี  อ ำเภอเสิงสำง 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอสูงเนิน อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ อ ำเภอโชคชัย 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอปำกช่อง 

3. โครงสร้างการบริหาร 

   โครงสร้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 แบ่งเป็น 9 กลุ่ม 
และ 1 หน่วย  ดังนี ้

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3. กลุ่มนโยบำยและแผน 
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4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
7. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
8. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 

1) กลุ่มอ านวยการ  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เป็นงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดระบบบริหำร
องค์กำร กำรประสำนงำนและให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำน                
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมบทบำท ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำง
เรียบร้อยมีประสิทธิภำพ  และประสิทธิผลบนพื้นฐำนของควำมถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร สื่ออุปกรณ์ ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ 
เพ่ือให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำร ได้อย่ำงสะดวก คล่องตัวมีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล                    
โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขต  
(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กรส ำนักงำนเขต 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำรและผลงำนของส ำนักงำนเขตและส่วนรำชกำรในสังกัด 
(ฉ) เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ช) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนงำนที่เกี่ยวกับกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับต่ำง ๆ 
(ณ) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตที่มิใช่งำนของ                

ส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 

และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

2) กลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เน้นมำตรกำรจูงใจ             
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองภำรกิจของหน่วยงำนโดยยึดหลักกำร
กระจำยอ ำนำจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัว                           
เกิดควำมอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ น ำไปสู่กำรบริกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักกำรบริหำร                      
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) วำงแผนอัตรำก ำลัง ก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
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(ข) สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

(ค) ด ำเนินงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ง) พัฒนำบุคลำกร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและ

จรรยำบรรณ 
(จ) ด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ช) จัดท ำมำตรฐำน คุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำและเกณฑ์กำรประเมิน ผลงำน

ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เกี่ยวกับ                  

กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในหน่วยงำน
กำรศึกษำเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                      
และคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3) กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนในเชิงนโยบำย                   
ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน              
ตำมยุทธศำสตร์เป็นส ำคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM)  ใช้ระบบงบประมำณ              
แบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ (SPBB)  โดยเน้นควำมโปร่งใส ทันสมัย ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรบริหำรที่สนับสนุนที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐำน  (School – Based Management)  โดยมีกระบวนกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร                
ตำมแผนกำรก ำกับติดตำมผลอย่ำงเป็นระบบ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยและแผน 

(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
(จ) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด                  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรบูรณำกำร                  
กำรจัดกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัยไปสู่กำรศึกษำตลอดชีพ น ำแหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิตให้สมบูรณ์                         
จัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ ที่จะเป็นกำรช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกำส พิกำร              
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และมีควำมสำมำรถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร่วมจัดกำรศึกษำที่ส่ งผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้ เรียน                             
โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำ                     
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 

(ค) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง   
กับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

(ง) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(จ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด  

เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน                   
กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 

(ฉ) ส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ช) ส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข                

และคุ้มครองควำมประพฤตนิักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ณ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นกลุ่มงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับ                   
กำรนิเทศกำรศึกษำวิเครำะห์ วิจัย ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร                     
และกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำ  มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตำมอัธยำศัยเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรศึกษำ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตร
กำรศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผล

กำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้ง

ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ                        

และงำนบริหำรสินทรัพย ์

7) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ

มอบหมำย 

8) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

วิชำชีพและจรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร       

ทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมำย 
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9)  กลุ่มกฎหมายและคดี  เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
(ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
(ฉ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
(ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำน

กฎหมำยและงำนคดีของรัฐ 
(ญ) กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมำย 

10) หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงำนควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำรส่ง 
สัญญำณเตือนควำมเสี่ยงที่ท ำให้หน่วยงำนปฏิบัติไม่บรรลุเป้ำหมำย  กำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ                     
มีกำรสอบทำนที่ดี สำมำรถท่ีจะท ำให้กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล 
ประหยัดและโปร่งใส โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ยง 
(ข) ตรวจสอบด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำตำมประเภทกำรตรวจสอบ

ทำงกำรบัญชี กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินงำน สำรสนเทศ                
กำรบริกำรและกำรสอบพิเศษ    

(ค) บริหำรกำรตรวจสอบ จัดแผนกำรตรวจสอบภำยในประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรตดิตำมตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 สพป.นครราชสีมา เขต 3 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 กลุ่มกฎหมำยและคด ี 

 สถำนศึกษำ 

กลุ่มนโยบำย     

และแผน 

กลุ่มบริหำรงำน

บุคคล 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน

และสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมกำร

จัดกำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่ม

อ ำนวยกำร 
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4. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
(4.1) จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

ข้าราชการครู                 
ผอ.สพท. 1   1     1   1 
รอง ผอ.สพท. 3   3     3   3 
บุคลกรทางการศึกษา                 
กลุ่มอ ำนวยกำร 3 4 7 1 3 3   7 
กลุ่มนโยบำยและแผน 1 6 7   5 2   7 
กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล   9 9   4 5   9 
กลุ่มส่งเสรมิกำรจดั
กำรศึกษำ 

1 6 7   3 4   7 

กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินฯ   7 7   2 5   7 
กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

1 14 15 1 1 13   15 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ
ทำงไกลฯ 

  1 1     1   1 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ 

  1 1     1   1 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี 1   1     1   1 
หน่วยตรวจสอบภำยใน   1 1     1   1 
ลูกจ้าง                 
 - พนักงำนพิมพ์ดีด   1 1   1     1 
 - ช่ำงครุภณัฑ์ไม ้ 2   2 1 1     2 
 - พนักงำนบริกำร 2 1 3 2 1     3 
 - พนักงำนธุรกำร   1 1   1     1 
 - ลูกจ้ำงช่ัวครำว  4 4 2 2     4 

รวมท้ังสิ้น 15 56 71 7 24 40 0 71 

 
 
 
 

 

ที่มำ :  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ( 2 ธ.ค. 64)  
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 (4.2) จ านวนสถานศึกษาในสังกัด  จ าแนกตามขนาด 
 

ประเภท จ านวนนักเรียน จ านวนสถานศึกษา 

  ขนำดเล็ก 120 คน ลงมำ 95 

  ขนำดกลำง 121-600 คน 83 

  ขนำดใหญ่ 600-1,500 คน 5 

  ขนำดใหญ่พิเศษ 1,501 คน ขึ้นไป - 

รวมทั้งสิ้น 183 
 

  
 

(4.3) จ านวนนักเรียน และจ านวนห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ  
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบำล 1 367 333 700 73 
อนุบำล 2 1,242 1,259 2,501 192 
อนุบำล 3 1,435 1,254 2,689 197 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,044 2,846 5,890 462 
ประถมศึกษำ 1 1,522 1,450 2,972 204 
ประถมศึกษำ 2 1,568 1,473 3,041 204 
ประถมศึกษำ 3 1,625 1,546 3,171 205 
ประถมศึกษำ 4 1,709 1,605 3,314 205 
ประถมศึกษำ 5 1,619 1,391 3,010 202 
ประถมศึกษำ 6 1,653 1,517 3,170 200 

รวมระดับประถม 9,696 8,982 18,678 1,220 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 833 647 1,480 74 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 795 620 1,415 74 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 728 582 1,310 71 

รวมระดับมัธยมต้น 2,356 1,849 4,205 219 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 49 56 105 5 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 38 44 82 6 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 22 28 50 4 

รวมระดับมัธยมปลาย 109 128 237 15 
รวมทั้งสิ้น 15,205 13,805 29,010 1,916 

ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (25 มิ.ย. 64) 

ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (25 มิ.ย. 64) 
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(4.4) รายช่ือโรงเรียนในฝัน  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับ ผู้บริหาร 

1 บ้ำนบุไผ่ ไทยสำมัคคี วังน้ ำเขียว ขยำยโอกำส นำยจักรกฤษณ์  อินทสงค์ 
2 บ้ำนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสำง ประถมศึกษำ นำยศิวเสก  อุดมจิรโชติ 
3 บ้ำนระเริง ระเริง วังน้ ำเขียว ขยำยโอกำส นำงสำยฝน  สุวรรณรินทร์ 
4 บ้ำนกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสำง ขยำยโอกำส นำยสุนันท์ จงใจกลำง 
5 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร เมืองปัก ปักธงชัย ขยำยโอกำส นำยนิยม  สมบัติ 
6 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย ขยำยโอกำส นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
7 บ้ำนเฉลียง (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) เฉลียง ครบุรี ประถมศึกษำ นำยสมหมำย  แสนลือชำ 
8 บ้ำนแชะ แชะ ครบุรี ขยำยโอกำส นำยดำวเรือง  เรืองรัตนโชติ 

  
(4.5) รายช่ือโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 1  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 ชุมชนบ้ำนเสิงสำง เสิงสำง เสิงสำง อ.1 - ม.3 นำงสำวธนวรรณ  ไวบรรเทำ 
2 บ้ำนรำษฎร์พัฒนำ บ้ำนรำษฎร์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยจำรุพันธ์  สุกอง 
3 บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยอุทัย  เท่ียงดี 
4 บ้ำนสันติสุข สระตะเคียน เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยอรชุน  อุทัยวรรณ์ 
5 ชุมชนบ้ำนนำรำกอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี อ.1 - ม.3 รก. นำยเทพพิทักษ์ อักษรสว่ำงพงษ์ 
6 บ้ำนหนองตะแบก ตะแบกบำน ครบุรี อ.1 - ม.3 รก. นำยแสวง  ประจิตร์ 
7 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชำฯ) จระเข้หิน ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยไกรวัลย์  นครำวนำกุล 
8 บ้ำนโคกกระชำยโนนกุ่ม โคกกระชำย ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยวิเชียร  หน่ำงเกษม 
9 บ้ำนซับก้ำนเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยบุญลือ  เพ็ชรดอน 
10 บ้ำนล ำเพียก ล ำเพียก ครบุรี อ.2 - ม.3 นำยคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์ 
11 บ้ำนบุตำโฮ-โนนกลำง บ้ำนใหม่ ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยไมตรี  จันทองเดช 
12 บ้ำนหนองหินโคน สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 - ป.6 ว่ำท่ี ร.ต. ภูมิ  เพชรศักดำศิริ 
13 บ้ำนไชยวำล ครบุรี ครบุรี อ.1 - ป.6 รก. นำงพัชรินทร์  เลำะครบุรี 
14 บ้ำนบุมะค่ำ(ชำวไร่สำมัคคี) มำบตะโกเอน ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยธนพล  นวลมะณีย์ 
15 สะแกรำชวิทยำคม สะแกรำช ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำงอุทุมพร  เครือบคนโท 
16 บ้ำนปลำยดำบ สุขเกษม ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยคมสัณห์  ค ำพิทักษ์ 
17 ชุมชนบ้ำนตะขบ ตะขบ ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยไพศำล  จิตพิทักษ์กุล 
18 บ้ำนล ำนำงแก้ว ล ำนำงแก้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวธรชญำ  ไพพำ 
19 ธงชัยเหนือวิทยำ(โคกศิลำ) ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเมธี  ณนภัทรเมธี 
20 ม่วงแก้ววิทยำคำร งิ้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยสมบัติ ระวังส ำโรง 
21 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 
22 วัดใหม่ส ำโรง ส ำโรง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 รก. นำงพรเทวี  เทียมอุทัย 
23 บ้ำนโคกเกษม (สหรัฐ-รำษฎร์สำมัคคี) โคกไทย ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเดชดวง  ลึกอะหร่ ำ 
24 จตุคำมวิทยำคม ดอน ปักธงชัย อ.2 - ป.6 รก. นำงพยุงวงศ์  ไชยวรพรหม 
25 อำจวิทยำคำร ตะคุ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยถิระยุ ปิตำละเพ 
26 วัดหลุมข้ำว เกษมทรัพย์ ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยพีรวิชย์  จิตช ู



 

14 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

27 รักเมืองไทย1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลำทอง ปักธงชัย อ.2 - ป.6 นำงประไพรัตน์  ลีสีค ำ 
28 บ้ำนโนนเหลื่อม อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยสำมำรถ  กลำงบุญเรือง 
29 บ้ำนศำลเจ้ำพ่อ วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.1 - ม.3 รก. นำงประคอง  ธนูปกรณ์ 
30 เจียรวนนท์อุทิศ 2 วังคีรี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำยสุรชัย  แพงเพ็ง 

 
 (4.6) รายช่ือโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 2 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 บ้ำนเฉลียง (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) เฉลียง ครบุรี อ.2 – ป.6 นำยสมหมำย แสนลือชำ 
2 บ้ำนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสำง อ.2 – ป.6 นำยศิวเสก  อุดมจิรโชติ 
3 บ้ำนบุหว้ำสำมัคคี สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 – ม.3 นำงจิตรลดำ   ซิวดอน 
4 สกัดนำควิทยำ สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.1 – ป.6 นำยธีรเจต  เพ็ญเดิมพันธ์ 
5 บ้ำนสุขัง (รำษฎร์สำมัคคี) ตะคุ ปักธงชัย อ.1 – ม.3 นำยนภัสดล   ลิมปิเจริญ 
6 บ้ำนคลองสำริกำ ตะขบ ปักธงชัย อ.2 – ป.6 นำยเจตวัฒน์  ปรึกกระโทก 
7 บ้ำนหนองแคทรำย ล ำเพียก ครบุรี อ.2 – ม.3 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 
8 บ้ำนยำงกระทุง ตะขบ ปักธงชัย อ.1 – ป.6 รก. นำงพิชญำภัค เวเชลเฟลเดอร์ 
9 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย อ.1 – ม.3 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
10 บ้ำนเก่ำปอแดง สะแกรำช ปักธงชัย อ.2 – ป.6 นำยสุทธิชัย  เครือบคนโท 
11 วัดโพนทรำย ส ำโรง สะแกรำช อ.2 – ป.6 นำยชุมพล  ชัยวงษ์ 
12 บ้ำนบุตะโก วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำยอนุลักษณ์  เผยกลำง 
13 ด่ำนอุดมวิทยำ อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำยปริญญำ  อิ่มกระโทก 
14 บ้ำนบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำยอำรีย์  จันทรชัย 

 
(4.7) รายช่ือโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 3 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 บ้ำนพันธ์สงวน ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อ.2 – ป.6 รก. นำงเกษร  เติมสุข 
2 วัดหงษ์ นกออก ปักธงชัย อ.1 – ม.3 รก. นำงธนิดำ  เจริญพจน์ 
3 บ้ำนคลองเตย สะแกรำช ปักธงชัย อ.2 – ป.6 นำยวะรำวุฒิ  สุวรรณปะเถำว์ 

 
(4.8) รายช่ือโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รร.แม่เหล็ก)  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ รุ่นที่ ชื่อผู้บริหาร 

1 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย 1 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 
2 จตุคำมวิทยำคม บ้ำนดอน ปักธงชัย 1 รก. นำงพยุงวงศ์  ไชยวรพรหม 
3 บ้ำนหนองแคทรำย ล ำเพียก ครบุรี 2 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 
4 วัดใหม่ส ำโรง ส ำโรง ปักธงชัย 2 รก. นำงพรเทวี  เทียมอุทัย 
5 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย 2 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
6 บ้ำนซับก้ำนเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี 2 นำยบุญลือ เพ็ชรดอน 



 

15 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

(4.9) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 บ้ำนบุหว้ำสำมัคคี สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำงจิตรลดำ  ซิวดอน 
2 บ้ำนมำบตะโกเอน มำบตะโกเอน ครบุรี อ.1 - ป.6 นำยเอกอรรถ ถูกหมำย 
3 บ้ำนหนองแคทรำย ล ำเพียก ครบุรี อ.2 - ม.3 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 
4 บ้ำนหนองตะแบก ตะแบกบำน ครบุรี อ.1 - ม.3 รก. นำยแสวง  ประจิตร์ 
5 บ้ำนมำบกรำด โคกกระชำย ครบุรี อ.2 - ม.3 นำงประทำนพร  มูลศรี 
6 บ้ำนทุ่งแขวน เฉลียง ครบุรี อ.2 - ป.6 นำงโสภิต  ขันติโชติ 
7 ครบุรีวิทยำ บ้ำนใหม่ ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยนุศิษย์  พรชีวโชติ 
8 บ้ำนพนำหนองหิน แชะ ครบุรี อ.2 - ม.3 นำยสมัคร  ฉัตรรัตนวำรี 
9 ชุมชนบ้ำนนำรำกอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี อ.1 - ม.3 รก. นำยเทพพิทักษ์ อักษรสว่ำงพงษ์ 
10 บ้ำนไชยวำล ครบุรี ครบุรี อ.1 - ป.6 รก. นำงพัชรินทร์  เลำะครบุรี 
11 บ้ำนคลองยำง(มูลบนอุปถัมภ์) จระเข้หิน ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยถนัด  บรรลือ 
12 บ้ำนครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยำคำร ครบุรีใต้ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยธนัชชัย  เสยกระโทก 
13 วัดหงษ์ นกออก ปักธงชัย อ.2 - ม.3 รก. นำงธนิดำ  เจริญพจน์ 
14 สะแกรำชวิทยำคม สะแกรำช ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำงอุทุมพร  เครือบคนโท 
15 วัดใหม่ส ำโรง ส ำโรง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 รก. นำงพรเทวี  เทียมอุทัย 
16 บ้ำนนำงเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยบรรทม  พิมพ์ทองครบุรี 
17 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยำ งิ้ว ปักธงชัย อ.2 - ป.6 นำยองอำจ  เลิศประไพสกุล 
18 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
19 อำจวิทยำคำร ตะคุ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยถิรำยุ  ปิตำละเพ 
20 ธงชัยเหนือวิทยำ(โคกศิลำ) ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเมธี  ณนภัทรเมธี 
21 บ้ำนปลำยดำบ สุขเกษม ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยคมสัณห์  ค ำพิทักษ์ 
22 บ้ำนโคกเกษม(สหรัฐ-รำษฎร์สำมัคคี) โคกไทย ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเดชดวง  ลึกอะหร่ ำ 
23 บ้ำนเมืองปักสำมัคคี เมืองปัก ปักธงชัย อ.1 - ม.3 จ.ส.อ.ณรงค์  รัตนกุล 
24 วัดไม้เสี่ยว ดอน ปักธงชัย อ.1 - ป.6 รก. นำงสำวปิ่นแก้ว หมั่นกระโทก 
25 ชุมชนบ้ำนตะขบ ตะขบ ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยไพศำล จิตพิทักษ์กุล 
26 บ้ำนล ำนำงแก้ว ล ำนำงแก้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวธรชญำ ไพพำ 
27 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลำทอง ปักธงชัย อ.2 - ป.6 นำงประไพรัตน์  ลีสีค ำ 
28 ท้ำวสุรนำรี(2521) เสิงสำง เสิงสำง อ.2 - ป.6 นำยเสงี่ยม  พระไตรยะ 
29 บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยอุทัย  เท่ียงดี 
30 บ้ำนกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสำง อ.1 - ม.3 นำยสุนันท์  จงใจกลำง 
31 บ้ำนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสำง อ.2 - ป.6 นำยศิวเสก  อุดมจิรโชติ 
32 บ้ำนสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยสมชำย  เชิญกลำง 
33 บ้ำนรำษฎร์พัฒนำ บ้ำนรำษฎร์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยจำรุพันธ์  สุกอง 
34 บ้ำนไทยสำมัคคี ไทยสำมัคคี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำงสำวพรทิพย์  พุจำรย์ 
35 บ้ำนบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยอำรีย์  จันทรชัย 
36 บ้ำนบุตะโก วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยอนุลักษณ์  เผยกลำง 
37 บ้ำนระเริง ระเริง วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำงสำยฝน  สุวรรณรินทร์ 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

38 
บ้ำนบุเจ้ำคุณ(หลวงพ่อกัณหำ          
สุขกำโม อุปถัมภ์) 

วังหมี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยนิยม  เรืองคง 

39 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 
40 บ้ำนซับเต่ำ   อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.1 – ป.6 รก. นำยนพพร  ฐำนวิเศษ 

 
(4.10) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
 

สายงาน/อายุ/ ระดับต าแหน่ง/จ านวน รวม 

วุฒิการศึกษา ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2-3 คศ.4 (คน) 

1. ครูผู้สอน 287 520 781  - 1,588 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ - 1 156 1 158 

3. ผู้บริหำรกำรศึกษำ - - 3 1 4 

4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 13 21 22 - 56 

รวม 300 542 962 2 1,806 

วุฒิการศึกษา       

1. ต่ ำกว่ำ ป.ตร ี 4 9 13 

2. ป.ตร ี 798 789 1,587 

3. ป.โท 40 158 198 

4. ป.เอก - 8 8 

รวม 842 964 1,806 

 
 
 
 
 
 

 

13

1,587

198 8
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

ต ่ำกว่ำ ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

แผนภูมิแสดงวุฒิกำรศึกษำของครูสำยปฎิบัติกำรสอน

จ ำนวน

ที่มำ :  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (2 ธ.ค. 64)  
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(4.11) จ านวนลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว 

ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 

สายงาน จ านวน % หมายเหตุ 

1. ลูกจ้ำงประจ ำ 54 9.25   

    1.1 บุคลำกรปฏิบตัิงำนนักกำรภำรโรง -  -   

1.2 ครูธุรกำร 168 28.77   

2. พนักงำนรำชกำร+พ่ีเลี้ยง 131 22.43   

3. ลูกจ้ำงช่ัวครำว       

    3.1 นักกำรภำรโรง 74 12.67   

    3.2 สถำนศึกษำขำดแคลนครูขัน้วิกฤต  23 3.94   

    3.3 บุคลำกรปฏิบตัิงำนในเขตพื้นที่ 8 1.37   

    3.4 ครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 11 1.88   

    3.5 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 115 19.69   

    3.6 อัตรำจ้ำงครสูำขำขำดแคลน -  -   

รวม 584 100   

 
5. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 

  (5.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2563 
 

คะแนนเฉลี่ย ป.6 ม.3 ม.6 

วิชา 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ภำษำไทย 54.48 48.64 56.64 49.42 51.51 50.43 37.98 32.15 36.92 

คณิตศำสตร ์ 36.53 31.22 29.41 25.52 21.56 21.37 20.12 17.50 19.38 

วิทยำศำสตร ์ 38.54 34.25 38.00 33.13 28.69 27.32 26.17 24.19 28.26 

สังคมศึกษำ - - - - - - 31.89 32.00 33.54 

ภำษำอังกฤษ 34.96 29.69 37.89 25.45 27.95 28.37 20.69 20.84 22.20 

 
 
 
 

ที่มำ :  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (2 ธ.ค. 64)  
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(5.2)  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET )  ระดับชั้น ป.6 
 

กลุ่มสาระ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ป.6 

เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี
การเรียนรู้ กศ.2560-2561 กศ.2561-2562 กศ.2562-2563 

  2560 2561 2562 2563 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 
ภำษำไทย 44.55 54.48 48.64 56.64 9.93     -5.84 8.00   
คณิตศำสตร ์ 35.67 36.53 31.32 29.41 0.86     -5.21   -1.91 
วิทยำศำสตร ์ 39.00 38.54 34.25 38.00   -0.46   -4.29 3.75   
สังคมศึกษำ  -  -  -  -             
ภำษำอังกฤษ 31.34 34.96 29.69 37.89 3.62     -5.27 8.20   

ค่าเฉลี่ย 37.64 41.13 35.98 40.49 3.49     -5.15 4.51   
 

 

 
 
 
 
 

 (5.3) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ) ระดับชั้น ม.3 
 

กลุ่มสาระ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ม.3 

เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี
การเรียนรู้ กศ.2560-2561 กศ.2561-2562 กศ.2562-2563 

  2560 2561 2562 2563 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 
ภำษำไทย 44.84 49.42 51.51 50.43 4.58   2.09     -1.08 
คณิตศำสตร ์ 21.04 25.52 21.56 21.37 4.48     -3.96   -0.19 
วิทยำศำสตร ์ 30.23 33.13 28.69 27.32 2.90     -4.44   -1.37 
สังคมศึกษำ  -  -  -  -             
ภำษำอังกฤษ 26.94 25.45 27.95 28.37   -1.49 2.50   0.42   

ค่าเฉลี่ย 30.76 33.38 32.43 31.87 2.62     -0.95   -0.55 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ ค่ำเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
(O-NET ) ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560-2563

2560 2561 2562 2563
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(5.4) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับช้ัน ม.6 (O-NET ) 
 

กลุ่มสาระ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ม.6 

เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี
การเรียนรู้ กศ.2560-2561 กศ.2561-2562 กศ.2562-2563 

  2560 2561 2562 2563 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 
ภำษำไทย 43.13 37.98 32.15 36.92   -5.15   -5.83 4.77   
คณิตศำสตร ์ 17.76 20.12 17.50 19.38 2.36     -2.62 1.88   
วิทยำศำสตร ์ 23.98 26.17 24.19 28.26 2.19     -1.98 4.07   
สังคมศึกษำ 31.24 31.89 32.00 33.54 0.65   0.11   1.54   
ภำษำอังกฤษ 19.24 20.69 20.84 22.20 1.45   0.15   1.36   

ค่าเฉลี่ย 27.07 27.37 25.34 28.06 0.30     -2.03 2.72   
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ ค่ำเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
(O-NET ) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560-2563

2560 2561 2562 2563
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
(O-NET ) ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560-2563
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(5.5) ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( National Test : NT)ชั้น ป.3 
 

ผลการทดสอบ ผลการทดสอบ 3  ปีย้อนหลัง 
เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

กศ.2560-2561 กศ.2561-2562 กศ.2562-2563 

  2560 2561 2562 2563 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ด้ำนภำษำ 50.93 51.17 44.17 46.38 0.24     -7.00 2.21   

ด้ำนกำรคดิ
ค ำนวณ 

37.96 48.61 45.29 41.70 10.65     -3.32   -3.59 

ด้ำนเหตผุล 43.17 46.76     3.59           

รวม 3 ด้าน 44.02 48.85 44.73 44.04 4.83     -4.12   -0.69 
 

 
 

6.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 กำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร        
19 โครงกำร โครงกำรที่ด ำเนินกำรและแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 79 ของโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ เนื่องจำกในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อยกว่ำแผนปฏิบัติกำรที่ตั้งไว้  

 ผลจำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรสำมำรถสนองเป้ำหมำย และ               
กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำ ผลักดัน ตอบสนอง ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนไทยที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัยเสริมสร้ำงสังคมทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง และเท่ำเทียมมีกระบวนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ที่โปร่งใสและเป็นธรรม สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำมีคุณภำพ บนพื้นฐำนควำมรู้สู่สำกล ด้ำนกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะที่เหมำะสมและมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   
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ด้ำนภำษำ ด้ำนกำรคิดค ำนวณ ด้ำนเหตุผล รวม 3 ด้ำน

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
( National Test : NT ) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560-2563

2560 2561 2562 2563
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 ปัญหา อุปสรรค ที่พบคือ 
1. นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรศึกษำมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กำรเขียน

โครงกำร/แผนงำน ให้สอดคล้องตำมหลักควำมเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และบุคลำกรยังไม่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดท ำโครงกำรและไม่เป็นตำมแผนกำรด ำเนินงำนของ                   
กิจกรรมโครงกำร จึงท ำให้เกิดควำมไม่สมบูรณ์ของกำรด ำเนินโครงกำร และไม่เกิดประโยชน์สูงสุด                        
ในกำรพัฒนำศึกษำ 

2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ(COVID-19) ท ำให้เกิดปัญหำ               

ในกำรจัดกิจกรรม โครงกำร และไม่เป็นตำมแผนกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมโครงกำร และกิจกรรม                

บำงกิจกรรม มีควำมจ ำเป็นต้องยกเลิกในกำรด ำเนินกำร จึงท ำให้เกิดควำมไม่สมบูรณ์ของกำรด ำเนิน

โครงกำร และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำศึกษำ 

3. กำรได้รับงบประมำณล่ำช้ำ ท ำให้เกิดปัญหำในกำรจัดกำร ไม่สอดคล้องกับระยะเวลำ          
ที่ก ำหนดต้องน ำงบประมำณมำใช้แบบเร่งรีบ ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่เกิดประโยชน์สูงสุด                        
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

4. ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกผู้รับผิดชอบโครงกำร หรือกำรรำยงำนผล                
ไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำ เนื้อหำกำรรำยงำนไม่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน ไม่มีกำรระบุผลลัพธ์         
ที่ได้จำกโครงกำรว่ำ เมื่อน ำงบประมำณไปใช้แล้ว ส่งผลอย่ำงไรต่อผู้เรียน ครู ผู้บริหำร หรือโรงเรียน 

5. กำรติดตำมเร่งรัดกำรด ำเนินงำนยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ท ำให้ใกล้สิ้นปีงบประมำณ    
มีโครงกำรที่ผู้รับผิดชอบจะด ำเนินงำนค่อนข้ำงมำก อันเนื่องมำจำกผู้รับผิดชอบไม่ด ำเนินกำรปฏิบัติงำน               
ตำมปฏิทินงำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ส่งผลให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูในโรงเรียนต้องมำเข้ำร่วมประชุม กำรใช้งบประมำณเป็นไปแบบเร่งรีบ ไม่เกิด
ประโยชน์สูงสุดเท่ำที่ควรจะเป็น 

6. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3                   
มีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งขนำด จ ำนวนนักเรียน สภำพพ้ืนที่และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำย่อมแตกต่ำงกันไปด้วย
ท ำให้กำรพัฒนำให้เท่ำเทียม และตรงกับควำมต้องกำรของโรงเรียนเป็นไปได้ยำก 
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 ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      

กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง  
การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย
ภารกิจ เพ่ือน าไป ก าหนดทิศทาง การพัฒนาการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนอง                   
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษา และค านึงถึงบริบทที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
4. แผนปฏิรูปประเทศ 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
10.  แผนที่น าทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)  
     ของจังหวัดนครราชสีมา 
11.  นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
12.  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566 
13.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
14.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา 
15.  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 

กรอบแนวคิดในการพัฒนา 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียน   

จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
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 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง                     
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน                   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาค เอกชน             
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว
มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป             
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้           
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการด าเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม  รัฐต้อง
ด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน             
หรือใช้มาตรการ หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน ได้รับประโยชน์                         
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนด                  
ให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ                 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560            
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2561-2580 มีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว           
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2561-2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในแข่งขัน            
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและ
ความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้             
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่ นคงที่มีอยู่                    
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ เพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก                   
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

1.1 เป้าหมาย 
1.1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
1.1.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
1.1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม        

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
1.1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย

ประชาคมระหว่างประเทศ 
1.1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ตัวชี้วัด 
1.2.1 ความสุขของประชากรไทย 
1.2.2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
1.2.3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
1.2.4 บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
1.2.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น               
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต                 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ                 
ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                    
ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี             
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เ อ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ              
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง                 
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต              
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บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้                 
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ า              
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

2.1 เป้าหมาย 
2.1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

2.2 ตัวชี้วัด 
2.2.1 รายได้ประชาชาติ  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ                  

การกระจายรายได้ 
2.2.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
2.2.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
2.2.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา      
ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม   
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิ ตสาธารณะ รับผิดชอบ               
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

3.1 เป้าหมาย 
3.1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

3.2. ตัวชี้วัด 
3.2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและ             
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานทีสุ่ด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
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4.1 เป้าหมาย 
4.1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
4.1.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน  

เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
4.1.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
4.2 ตัวชี้วัด 

4.2.1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
4.2.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
4.2.3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยี 
4.2.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน 
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

5.1. เป้าหมาย 
5.1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป 

ได้ใช้ อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
5.1.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ                 

ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
5.1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                   

ให้สมดุลภายใน ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
5.2 ตัวชี้วัด 

5.1.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1.2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู 
5.1.3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย            
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรั ฐ                   
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก             
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย                      
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา                   
มีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน 
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ              
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อ             
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

6.1 เป้าหมาย 
6.1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
6.1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
6.1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.1.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

6.2. ตัวชี้วัด 
6.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
6.2.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
6.2.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
6.2.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บท         
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ             
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
  1. แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 

2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว 
6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

   8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
     9. แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

 13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
14. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    
15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 

    16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
       17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
    6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
          21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนา 
การเรียนรู้และเป็นองค์เจ้าภาพรวม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น            
2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 
 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”
ให้เป็นครูยุคใหม่  3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย
ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหมาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ               
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน             
ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูล             
เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  

1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี  
ที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพ                  
ตามมาตรฐาน ที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า 
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่                    
กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้  จริยธ รรม                        
และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย                 
สามารถเข้าถึงบริหารที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่   
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถ          
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อื่น 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ          
3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
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4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและท างานภายใต้สังคม  
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา                    
และความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วั ยรุ่น 
เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
 แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ            
และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง            
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนา          
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันสมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัด              
ความเหลื่อมล้ าประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ            
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม              
5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่มี ผลบังคับใช้            
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งก าหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)              
5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนา             
การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 2 1                 
3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน                     
4) การจัดการอาชีวะศึกษาระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและ           
การสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอยางยั่งยืน และก าหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิด           
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการด าเนินการที่ส าคัญ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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          5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
     ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อม และวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)  มีหลักการที่ส าคัญ คือ 
     1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ            
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี                   
ซึ่งเป็นเงื่อนไข ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข                   
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
     2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้  มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรม และคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์      
ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
     3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย              
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
     4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
     5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต             
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
     6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์              
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

     1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับ                           
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย             
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับ              
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การพัฒนาคนไทย ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึก          
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว 
บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

      2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ให้ความส าคัญกับ              
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และสาธารณสุข
รวมทั้งการปิดช่องว่าง การคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงาน และ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ             
ที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ 
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม             
การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานราก และการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย
การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ
เชิงพ้ืนที่ และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 

      3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประเด็น            
ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ได้แก่  การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ               
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร                  
กับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการ เพ่ือลด              
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

      4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง         
และยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิ ด    
และอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข                 
และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

      5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ             
และธรรมาภิบาล ในสังคมไทย  เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้                       
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้าน             



 

33 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้ อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ        
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคต
ในป ี2579 

      6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส้าคัญ
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรม                
และความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาสภาวะแวดล้อม หรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากรวิจัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขั บเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

6. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงภาครัฐ   
ในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ 
 ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนด
นโยบายได้ค านึงถึงค่านิยมหลัก 12 ประการ  
 วิสัยทัศน์ 
 “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
 ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักชองชาติ ที่เก่ียวข้องการศึกษา 
 นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย             
แผนที ่6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง  

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่                          
25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจ มีส่วนเกี่ยวข้อง                         
รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  

 นโยบายหลัก 
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
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นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี 
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม
ท าประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี)  

นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน)  
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 

5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว)  
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่

เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
น่าอยู่ท่ัวประเทศ)  

นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวั ย  
(8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชน          
และการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น)  

นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกัน
ทางสังคม)  

นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน  

นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

 นโยบายเร่งด่วน 
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรม

เป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และ
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชนในการเข้าถึงตลาด              
ในประเทศและตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสาร
สมัยใหม่ ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ ทั้งในส่วน
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่           
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
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กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของ
คนไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคี
ในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง              
และฝ่ายราชการประจ า โดยเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมาย           
เมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้              
โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                                   
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศทุกภูมิภาค 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายใน ฟ้ืนฟูดูแลรักษา                   
ผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมส าหรับ            
ผู้ที่ผ่านการฟ้ืนฟูและเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที่ 
เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและ
หลักการสากล  

นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล             
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ                     
และอนุญาตของทางราชการที่ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็น ลดข้อจ ากัด                           
ด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม 
ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
    เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ

เข้าถึงโอกาส และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



 

36 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

กับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และเรียนรู้ส าหรับ
พลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกัน
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ความเป็นพลวัต เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)             
ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ          
ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชี วิต             
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี                  

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเงื่อนไขความส้าเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผน  

การศึกษาแห่งชาติ จะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมาย
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ความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย  
ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาสังคม           
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ          
ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น                
การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้                     
ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการ
ของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับ
ภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับ
ให้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา         
ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชน
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือ            
ทางการเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 

9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
    เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับทุกคน ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนา                 
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ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ                            
(UN General Assembly) ครั้งที่ 70  ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558     
ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปี           
พ.ศ. 2558 - 2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยได้มีการด าเนินการก าหนดและจัดท า               
กรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดกลไกการติดตามผลการด าเนินงาน 
ที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)  โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน           
และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)  3 คณะ 
   เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ  (1) ก าหนด
นโยบายและอ านวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  (2) ก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4  และเป้าหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้อง
กับบริบทการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ  (3) จัดท า Roadmap การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4  (4) ให้ค าปรึกษาและก าหนดกรอบการติดตามประเมิน และ
การรายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ (5) ท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา                   
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม Roadmap 
 ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษา     
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน 
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดท าตัวชี้วัดเป้าหมาย        
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจ าแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับโลก
ที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน และ (2) ส่วนที่ก าหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้อง  
กับความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลในประเทศและการจัดท าฐานข้อมูลของประเทศที่มีอยู่แล้ว รวมทั้ง
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  
     ภารกิจของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน           
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
  4.1.1 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด :  
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ตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565  (สพฐ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก /                   
สช. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
     4.1.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเป้าหมายไว้ที่              
ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
    4.1.5 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเป้าหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ  100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ  80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ.                                 
: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
  4.1.6 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
: ค่าเป้าหมายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ร้อยละ 90 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ.              
: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
 เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี  2573 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
  4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า  5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้                    
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564                
(สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน) 
  4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) 
ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป.              
: หน่วยร่วมสนับสนุน) 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 
2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 
  4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดย่อย             
เทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา 
45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
  4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดย่อยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย 
ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก.                           
: หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
    4.3.1.3 จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย
ระหว่างก าหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / กศน. : หน่วยสนับสนุน) 
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     4.3.1.4 จ านวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อยภายใต้ตัวชี้วัดหลัก : 
ค่าเป้าหมายระหว่างก าหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
     เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น  
ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต            
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้           
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
ของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.7.1 มีการด าเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัด การศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ความส าคัญทุกระดับ            
ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผล
นักเรียน ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
 เป้าประสงค์ที่ 4.A  (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา                  
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจาก             
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
  4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับ             
ให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / 
สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
   เป้าประสงค์ที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่ก าหนด ประกอบด้วย 
      4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น 
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อย่างน้อยได้รับการอบรมครู 
(เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจ าการ (Pre-Service) หรือระหว่างประจ าการ ( In-Service)       
ในระดับ/เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย 100 (สกศ., สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 

 10. แผนที่น้าทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 
Roadmap) ของจังหวัดนครราชสีมา 
                สาระส าคัญของแผนที่น าทางฯ จังหวัดนครราชสีมา เห็นสมควรน าองค์ประกอบของแผนที่                  
น าทางฯ ที่ สศช. ก าหนดให้มาก าหนดเป็นเนื้อหาสาระของแผนที่น าทางฯ SDG4 Roadmap ดังนี้    

1. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน                      
ด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักท่ี 4) 

2. การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักท่ี 4) 
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ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
ตามที่ สศช. ก าหนดให้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่จะท าให้บรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นองค์ประกอบส าคัญของแผนที่น าทางฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลักต้องด าเนินการ ซึ่งในการด าเนินงานจัดท าแผนที่น าทางฯ SDG4 Roadmap กระทรวง 
ศึกษาธิการได้น าผลการวิเคราะห์จากข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยภายใต้เป้าหมายหลักที่ 4 
กับเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ ประเด็นที่ 10 
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 
การเรียนรู้ (จากส่วนที่ 3) ดังภาพด้านล่าง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยงจากห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย (Value Chain Thailand) ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังกล่าว 

                        ดังนั้น ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักที่ 4 
จังหวัดนครราชสีมา จึงได้น าข้อมูลความสอดคล้องเชื่อมโยงข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์เพ่ือหา
องค์ประกอบ หรือกิจกรรม และกระบวนการ และภายใต้องค์ประกอบ มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องและท าให้            
การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่ 4 ได้ โดยในการวิเคราะห์ ต้องวิเคราะห์หาความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่ง
สิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งแนวทาง              
การด าเนินงาน คือ น าองค์ประกอบ กระบวนการและปัจจัยจากห่วงโซ่คุณค่าของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ที่ สศช. ได้จัดท าไว้แล้ว และการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทและสภาวะ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย เช่น แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                   
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล              
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาองค์ประกอบและปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักท่ี 4 ได้ ซึ่งผลการสังเคราะห์ข้อมูล 

2. การวิเคราะห์และจัดท้าแผนงาน/โครงการ/การด้าเนินงาน/การพัฒนา                         
เพื่อขับเคลื่อน SDG4 Roadmap สู่การปฏิบัติ  

ตามแนวทางการด าเนินงานของแผนการขับเคลื่อนฯ Thailand’s SDGs Roadmap 
ก าหนดให้มีการจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน/การพัฒนาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน จึงได้
ร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรมการด าเนินงาน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
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เป้าหมายย่อย (Target) 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.1.1 สัดส่วนของเด็ก/เยาวชนใน (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ 
(ค) ม.3 ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ าเป็นอย่างน้อย ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2) ด้านคณิตศาสตร์     
หรือการคิดค านวณ จ าแนกตามเพศ 

             4.1.2 อัตราการส าเร็จการศึกษา (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็ก เหล่านั้นมี                
ความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ             
การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตามเพศ 
                                        4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุ              
เข้าเรียนประถมศึกษา) จ าแนกตามเพศ 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวช้ีวัด (Global Indicator)  4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบ นอกระบบ
การศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตามเพศ 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวช้ีวัด (Global Indicator)  4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จ าแนกตามประเภททักษะ 

เป้าหมายย่อย (Target)  4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง-ผู้ชาย/ในเขต-นอกเขตเมือง/ความมั่งคั่ง
สูง-ต่ า และอ่ืน ๆ เช่น สถานะความพิการ คนพ้ืนเมือง และคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งหากมีข้อมูล) 
ส าหรับทุกตัวชี้วัดที่ในรายการนี้ที่สามารถแยกได้ 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.6.1 สัดส่วนของประชากรในกลุ่มอายุที่ก าหนดมีความรู้ความสามารถ
ส าหรับการท างานในด้าน ก) การอ่านออกเขียนได้ ข) ทักษะในการค านวณจ าแนกตามเพศ 
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เป้าหมายย่อย (Target)  4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต ที่ยั่งยืน            
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง 
การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้ วัด (Global Indicator) 4.7.1 ระดับการด าเนินการเพ่ือบรรจุ  ( i) การศึกษาเพ่ือความเป็น                 
พลเมืองโลก และ (ii) การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน (ก) นโยบายการศึกษาของ
ประเทศ (ข) หลักสูตร (ค) การศึกษาของครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

ตัวชี้ วัด (Global Indicator)  4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน จ าแนก            
ตามประเภทบริการ (สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพ้ืนฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับให้
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (e) น้ าดื่มพ้ืนฐาน (f) สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน
ด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ (g) สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานในการท าความสะอาดมือ          
(ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH ในเรื่อง น้ า สุขอนามัย และสุขลักษณะส าหรับทุกคน) 
เป้าหมายย่อย (Target) 4.b เพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.b.1 ปริมาณความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA)             
ที่เป็นทุนการศึกษา จ าแนกตามสาขาและประเภทการศึกษา 
เป้าหมายย่อย (Target)  4.c เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนา          
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.c.1 สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 
จ าแนกตามระดับการศึกษา สัดส่วนของครูในระดับ ( a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา                            
(c) มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรม
การสอน) ซึ่งต้องด าเนินการก่อนหรือระหว่าง ช่วงที่ท าการสอนในระดับที่เก่ียวข้องของแต่ละประเทศ 

11. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
        กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ขาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา



 

44 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ศักยภาพคนตลอดชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์                    
การพัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ดังนี้ 
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม

กับบริบท สังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ            

ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย 

และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ

การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ้าวัน  เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม                 

การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึง                 

แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ้านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้

จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที ่ได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนด           

ให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน           

ให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด

เป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้

และทักษะที่จ้าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพ่ือให้ระบบ

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 

ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 

และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน  ๆ กระจายทรัพยากร           

ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
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7. การน้ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 

เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ

การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท า

มาตรฐานอาชีพในสาขา ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา               

เด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน             

ที ่เกี ่ยวข ้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม

ความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้จบ

การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน้านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11 .  การ เพิ ่ม โอกาสและการ เข ้าถ ึงการศ ึกษาที ่ม ีค ุณภาพของกลุ ่มผู ้ด ้อย โอกาส                     

ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ                   

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) 

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง                         

ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง

จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดหลักความสามารถของ

ผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้

ข้อมูลภาพรวมทางการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
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4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน                      

การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของ                

แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่  สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน                    

และอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้ เรียน                   

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม

ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่

สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาส้าหรับผู้ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 

ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ   

12. นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและ

ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติ บโต                    
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ                    
ด้านการศึกษา มีแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน 
มีการปฏิรูปการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21  ปรับบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพ                     
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ และสร้างระบบการศึกษาเพ่ือความเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มีกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ที่มีเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” 

ข. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
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2.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา           

ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ด ิจิท ัล 

(Digital Technology)  

ค.  นโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
     1. ด้านความปลอดภัย  

1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก 
ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ              
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
     2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

         2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี ทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อม

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน            

ที่เก่ียวข้อง 

         2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค                  

และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  

         2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

         2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก                        

ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 

         2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้

เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบ

การศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
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     3. ด้านคุณภาพ 

        3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่

เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ

และบริบท 

       3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง               

มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้

การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และวิทยาการอย่างยั่งยืน 

รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

       3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และ

ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

       3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้น าไปสู่      

การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิต

มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

      3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา                    

รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง

และมาตรฐานวิชาชีพ 

    4. ด้านประสิทธิภาพ 

       4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานที่มุ่งเน้น

การพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 

       4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เ พ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร                       

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

          4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ      
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน    
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติ
ต่อไป (Next Normal) 
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ง. จุดเน้นของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบการกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วย ระบบมาตรฐาน                  
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและ    
เด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ               
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด       
และประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning)      
ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และ    
ถิ่นทุรกันดาร 

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
     เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
     1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การท่องเที่ยว การเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
     2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ          

ตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
     5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

 

     “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม
สังคมคุณภาพสูง” 
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     ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP Per capita) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%) 
5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
6) ร้อยละความพึงพอใจของประชากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

     ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และ  

เพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรม        

เชิงนิเวศ 
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

(SMART City/MICE City/ Safe City) 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา 
 ในการด าเนินการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด

นครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ                
ทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความรับรู้ การยอมรับและการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบท
แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT) ตามบริบทข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 
2565) จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี ้

 
 



 

51 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

วิสัยทัศน์  
“คนโคราชได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสัมมาชีพ ด ารงชีวิต

อย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพพลเมืองด้วยพหุปัญญา ตามแนวทางสันติวิธี 
2. จัดการศึกษามุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพ พัฒนาการเรียนรู้ทักษะ              

ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. จัดให้มีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและอาชีพ พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน                     

และสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงตามศักยภาพของผู้เรียน 
4. จัดให้มีเครือข่ายการเข้าถึงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยค านึงถึง สุขภาพอนามัยความปลอดภัย

และการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ ดี  ด า เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็น                  
โคราชเมืองน่าอยู ่

6. พัฒนาระบบและกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคมโคราชและประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   

การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ               
การประกอบอาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   

การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของโคราช 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   

การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จึงก าหนดเป้าประสงค์  ดังนี้ 
1. คนโคราชทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคม 
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2. พัฒนาและผลิตก าลังคนให้เกิดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสู่สากล 

3. คนโคราชทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อย่างมีคุณภาพ                  
โดยไม่จ ากัด เวลา และสถานที่ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ พร้อมเป็นผู้ประกอบการ ตรงตาม                 
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

4. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

5. คนโคราชทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักโคราช รักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม 
ภาษาโคราช มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น และน าแนวคิดตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการ                 
แบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

15. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT Analysis) สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส  เป็นปัจจัยเอื้อ แต่สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน  

ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเรียก   สภาพปัญหา 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา  
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา 
4. องค์กรในชุมชนให้ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษามี

คุณภาพ 
5. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ 
6. ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ ปรับตัว และเข้าถึงพหุวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับสู่สากล 

อุปสรรค (Threats : T) 
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและการก าหนดนโยบายทางการศึกษา ขาดความต่อเนื่อง 

ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. วิถีการด ารงชีวิตของชุมชนส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา และเกิดความเสี่ยงในการออกกลางคัน 
3. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
4. การควบคุม ก ากับ การใช้เทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
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5. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา 
2. โครงการ การบริหาร เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม ส่ งผลให้การจัดการศึกษามี                          

ความหลากหลาย 
3. นโยบายมีความชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นเอกภาพ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
5. มีการก าหนดมาตรการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค ์
6. มีการระดมทรัพยากรเพือ่พัฒนาการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
7. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร และจัดการศึกษา 
8. ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา มีการน าหลักการ ทฤษฎี องค์ความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในการบริหาร และจัดการศึกษา 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
10. มีการประสานความร่วมมือเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการศึกษาจากผู้มี               

ส่วนได้ส่วนเสีย 
11. การจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ มีความสอดคล้องกับความต้องการ 
12. อาคาร สถานที่ บรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 
13. มีการก ากับ ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
14. ระบบบริหารงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม            

ความเหมาะสม 
15. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. นโยบายการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
2. การประสานงานระหว่างกลุ่มงานภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ขาดความเชื่อมโยง ส่งผลให้        

การท างานมีความซ้ าซ้อน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับชาติ 
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ยังไม่ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
5. ระบบประกันคุณภาพภายในยังไม่เข้มแข็ง ส่งผลให้สถานศึกษาบางแห่ง ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
6. การจัดสรรงบประมาณบางรายการมีข้อจ ากัด ในเรื่ องของเวลา ส่งผลให้เกิดการเบิกจ่าย          

ไม่ทันก าหนด 
7. ขาดครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 



 

54 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

8. ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และอาคารไม่สะดวกต่อการให้บริการ 
9. การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามข้อมูล และความเป็นจริงส่งผลให้เกิดความซ้ าซ้อน และไม่ทั่วถึง 
10. วัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีส าหรับผู้รับบริการ มีจ านวนไม่เพียงพอ 
11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ 
12. สถานศึกษาขาดบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการเงินและสินทรัพย์ 
13. การให้บริการด้านการเงินและสินทรัพย์ ไม่เอ้ือต่อผู้รับบริการ 
14. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษต่ าว่ามาตรฐานหลักสูตร 
15. การโยกย้าย ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
16. ขาดการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
17. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขาดความรับผิดชอบร่วม ต่อผลของการจัดการศึกษา 
18. ความแตกต่างด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระหว่างชุมชนเมือง และชนบท 
19. ขาดมาตรการส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
20. การด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ในการปฏิบัติงานขาดความเป็นเอกภาพ 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต  3 ได้น ำกรอบยุทธศำสตร์ชำติ                
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2564  
จุดเน้นนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร                    
และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ กำรพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดนครรำชสีมำ และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน             
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  และก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ                 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ     
นครรำชสีมำ เขต 3 

วิสัยทัศน์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 เป็นองค์กรพัฒนำกำรศึกษำ             

ที่มีคุณภำพ บริหำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทยสู่สำกล 

พันธกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1. พัฒนำคุณภำพผู้ เรียนให้เป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม โดยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต           

อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย   
2. เสริมสร้ำงสังคมทำงกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  
3. ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่โปร่งใส และเป็นธรรม  
4. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือเป็นหน่วยงำนกำรผลิต และกำรบริกำรที่เข้มแข็ง  

มีคุณภำพบนพ้ืนฐำนควำมรู้สู่สำกล   

เป้าประสงค์               
1. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจในกำรพัฒนำควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ 

ที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริตในอนำคต   
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำร

เหมำะสมตำมวัย และมีคุณภำพ   
3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
4. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรม

กำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์    
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5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4. กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

                  ทำงกำรศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 3  จึงก ำหนดกลยุทธ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวน 4 กลยุทธ์  ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ   
         กลยุทธ์ที่  2  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 

  กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
         กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ+9 
 

จุดเน้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ปีการศึกษา 2565 
 

                “จัดการศึกษาวิถีใหม่  สถานศึกษาปลอดภัย  ใส่ใจคิด อ่าน เขียน เรียนรู้ฐานสมรรถนะ” 

 

จุดเน้นที่ 1 จัดการศึกษาวิถีใหม่ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด         
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

จุดเน้นที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจำก ภัยคุกคำม  ภัยยำเสพติด 
ภัยพิบัต ิและโรคอุบัติใหม่  

2) ร้อยละ 80 ของครูที่ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับ
ภัยคุกคำม ภัยยำเสพติด ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่  

3) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีแนวทำงป้องกัน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีควำมพร้อมสำมำรถ
รับมือกำรเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

4) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
 

จุดเน้นที่ 3 ใส่ใจ คิด อ่าน เขียน 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
      1) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำน กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ 
      2) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับผลกำรคัดกรองกำรอ่ำนกำรเขียนในระดับพอใช้       
      3) ร้อยละ 70 ของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดค ำนวณ 
 

จุดเน้นที่ 4 เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
        1) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่เตรียมควำมพร้อมรองรับหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  
 

     ค่านิยมองค์กร   “คุณภาพต้องน า คุณธรรมต้องเยี่ยม เปี่ยมด้วยความสขุ” 
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เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัต ิ
และภยัคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบตัิซ้ ำ  
และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงกำรจัด
สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ด ี

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกคนท่ีมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรัก               
ในสถำบันหลัก ของชำติ ยึดมั่น          
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย       
อันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

เป้าประสงค์ที ่3 ผู้เรยีนทุกคนมีทศันคติ 
ที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง          
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคณุธรรม จริยธรรม 
มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ          
มีจิตอำสำ รับผดิชอบต่อครอบครวั ผู้อื่น 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวนิัย 
และรักษำศลีธรรม 

 

(1) สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
แก่ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ ใหส้ำมำรถ
วิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์ควำมเสีย่ง 
และด ำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำร
ภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ             
ให้สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม ่           
และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

(2) ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจ รู้จักวิธีกำรป้องกันและแก้ไข 
เกี่ยวกับภัยคุกคำม ภัยจำกยำเสพติด 
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรคำ้มนุษย์ อำชญำกรรม   
ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน            
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัตซิ้ ำ ตลอดจน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย 

(3) พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเสรมิสร้ำง
ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพให้แก่ผู้เรยีน 
เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคำม          
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำ 

(4) ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจทิัลและ
ด้ำนกำรเรียนรูด้้วยตัวเองที่น ำไปสู ่
Digital Life & Learning รวมถึงควำมพร้อม
ของครูผู้สอน ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์เพื่อควำมปลอดภัยเมื่อตอ้งเผชิญ
กับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคำม 

(5) ส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อม 
และสร้ำงระบบนิเวศน์กำรเรยีนรู้ ที่ปลอดภัย
ในสถำนศึกษำ ให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัย
มีควำมอบอุ่น และมคีวำมสุขในสถำนศึกษำ 

 

(1) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุนในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
และภยัคุกคำมแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

(2) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำไดร้ับ 
กำรพัฒนำกำรจดักำรศึกษำตำมบริบท 
(3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักใน
สถำบันหลักของชำติยดึมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(4) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติ  
ที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคณุธรรม จรยิธรรม 
มีค่ำนิยม ท่ีพึงประสงค์ มีคณุธรรม        
อัตลักษณ์ มจีิตสำธำรณะ มีจติอำสำ 
รับผิดชอบ ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยสัถ์ อดออม 
โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศลีธรรม 

 (5) จ ำนวนสถำนศึกษำ 183 ร.ร. ทีน่้อมน ำ
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิร
เกล้ำเจำ้อยู่หัว และหลักปรัชญำของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียน             
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
 (6) เสริมสร้ำงแนวทำงกำรป้องกันและ

แก้ปัญหำจำกภยัคุกคำมทุกรูปแบบ          
ได้อย่ำงทันท่วงที เช่น ภัยคุกคำมทำง           
ไซเบอร์ กำรแสดงออกที่ไม่เหมำะสม 
พฤติกรรมกลั่นแกลังรังแกผู้อื่น (Bully) 
ควำมรุนแรงในสถำนศึกษำ กำรล่วงละเมิด
ทำงเพศ และยำเสพตดิ โดยควำมร่วมมือ
จำกภำคีเครือข่ำย 

(7) พัฒนำระบบและรูปแบบกำรปอ้งกัน
ภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสรมิสร้ำง
สวัสดิกำรให้ครู และบุคลำกร                
ทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจ             
ในกำรปฏิบัติงำน 

(6) จ ำนวนสถำนศึกษำ 183 ร.ร.                  
ที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออก 
ถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์ ทรงเป็นประมุข         
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคดิ         
ทีถู่กต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ              
มีคุณธรรม จริยธรรม 

(7) จ ำนวนสถำนศึกษำ 183 ร.ร.                  
ที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจดั
กิจกรรมกำรเรียนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออก 
ถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข         
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคดิ         
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ              
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ มมีาตรฐาน และการลดความเหลือ่มล้ าทางการศกึษา 
กลยุทธ์ที่ 2   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที ่1 เด็กปฐมวัยไดเ้ขำ้เรียน
ทุกคน 

เป้าประสงค์ที ่2  ประชำกรวัยเรยีน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไดร้ับโอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

เป้าประสงค์ที ่3 ผู้เรยีนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษไดร้ับกำรส่งเสริม
และพัฒนำสูค่วำมเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ที ่4 เด็กกลุม่เสี่ยงท่ีจะออก
จำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และ
เด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรช่วยเหลือให้
ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

 

 (1) สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัยอย่ำงเสมอภำคโดยกำรค้นหำ 
เฝ้ำระวัง ติดตำม และช่วยเหลือเดก็
ปฐมวัย (3-5ปี) ทุกคน ให้ได้รับกำรดูแล
และส่งเสรมิพัฒนำกำร จำกสถำนศึกษำ
ระดับปฐมวัยที่มีคณุภำพ ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำต ิ

(2) สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค     
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่มคีุณภำพ
ให้แก่ประชำกรวัยเรียนทุกคนอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยจัดกำรศึกษำตำม                     
ขีดควำมสำมำรถของผูเ้รียน ควำมถนัด    
และศักยภำพของแต่บุคคล วำงรำกฐำน
กำรศึกษำเพื่ออำชีพ 

 

(1) ร้อยละ 70 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

(2)  ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่เป็นผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
และพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำง
กำรศึกษำท่ีเหมำะสม ตำมควำมจ ำเป็น 

(3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ไดร้บัเงิน
อุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับนักเรยีน
ยำกจน 

(4) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคน
สำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำทีม่ี
คุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน 
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เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที ่5 เด็กพิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ 

(3) ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรค้นหำ เฝำ้ระวัง ตดิตำม และ
ประสำนช่วยเหลือ ประชำกรวัยเรยีน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่อยู่นอก
ระบบกำรศึกษำให้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ และได้รับกำรพัฒนำตำม
ศักยภำพของแต่ละบุคล และสนบัสนุน  
ให้มีข้อมูล องค์ควำมรู้ และแนวทำง/
วิธีกำร/ เครื่องมือ ท่ีจ ำเป็นในกำรป้องกัน
นักเรียนออกจำกระบบกำรศึกษำ 

(4) พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจดักำร
เรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวย                 
ควำมสะดวกทำงกำรศึกษำส ำหรับ                
คนพิกำร กำรวัดและประเมินผลที่
เหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพของ            
เด็กพิกำร และเด็กด้อยโอกำส 

(5) ส่งเสริม พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 

(6) ระดมกำรมีส่วนร่วมของสังคม           
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงโอกำส และ        
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

(7) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพืน้ท่ี 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และภำคเอกชน     
วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำใหส้อดคล้อง
เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่รับผดิชอบ 

(8) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ระดับเขตพื้นท่ี จัดท ำแผนกำรรับนักเรียน
เรียนทุกระดับ ตั้งแตร่ะดบัปฐมวัย 
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

(9) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดท ำ
ส ำมะโนประชำกรวัยเรียน (อำยุ 0-6 ปี) 
เพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ 

(10) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ 
ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเ้ข้ำถึง
บริกำรกำรเรยีนรูไ้ด้อย่ำงท่ัวถึงครบถ้วน 

(5) ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนได้รบั
จัดสรรงบประมำณอุดหนุนอย่ำงเพียงพอ 
และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น 
ตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ  
และควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษส ำหรับ            
ผู้พิกำร 

(6) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนไดร้ับ               
กำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดจิิทัล (Digital Device)             
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรยีนรู้            
อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 

 (7) สถำนศึกษำ 183 แห่งได้รับ           
กำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสม
ตำมบริบท ดำ้นประเภท ขนำด          
และพื้นที ่

(8) สถำนศึกษำ 183 ร.ร.น ำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็น
เครื่องมือในกำรจัดกจิกรรมกำรเรยีนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(9) สถำนศึกษำ 183 ร.ร. มีระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ           
กำรแนะแนวท่ีมีประสิทธิภำพ 

(10) สถำนศึกษำ 183 ร.ร. ท่ีมีระบบ
ฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถ
น ำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำรเรยีนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
 (11) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ 

ชุมชน ภำคเอกชน และทุกภำคส่วน
บริหำรจดักำรทรัพยำกรในชุมชนให้
สำมำรถใช้ร่วมกันได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้เรียนทุกช่วงวัย       
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีควำมรัก
ในสถำบันหลักของชำติ และยึดมัน่       
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย          
อันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
เป็นพลเมืองที่รูส้ิทธิและหน้ำท่ีอยำ่งมี
ควำมรบัผดิชอบ มีจติสำธำรณะ มีควำมรัก
และควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้เรียนทุกช่วงวัย      
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไดร้บั
กำรศึกษำท่ีมีคณุภำพ ตำมมำตรฐำน
สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็น 

ในศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคล             
แห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มสีมรรถนะ ควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและ
มำตรฐำนวิชำชีพ มีควำมพร้อมทั้ง
ทำงด้ำนวิชำกำร เชี่ยวชำญวิชำชีพ                 
มีจรรยำบรรณ และจติวิญญำณ             
ควำมเป็นคร ู

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

(1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมี
ควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่
จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน 
เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และน้อมน ำพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำ ของพระบำทสมเด็จ           
พระวชิรเกลำ้เจ้ำอยูห่ัว สู่กำรปฏิบตัิ 

(2) พัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงพหุปัญญำ 

(3) พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะ
ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพิ่ม        
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเชื่อมโยง         
สู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพ         
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

(4) ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจทิัลและ
ด้ำน กำรเรียนรู้ของผูเ้รียนที่น ำไปสู่ 
Digital Life & Learning 

(5) ด ำเนินกำรคัดกรอง/วัดควำมสำมำรถ
และควำมถนดัของผู้เรยีนเพื่อพัฒนำ               
ให้สอดคล้องกับศักยภำพและส่งเสริม            
ขีดควำมสำมำรถตำมศักยภำพ 

(1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ       
กำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ และทักษะ    
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

(2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัย          
มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ 
สังคม และสติปญัญำ 

(3) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
41.33 ของคะแนนเฉลี่ยผล กำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน   
(O-NET) 

(4) ร้อยละ 70 ของครูสอนภำษำอังกฤษ
ในระดับชั้นประถมศึกษำ และ
มัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับควำมรูภ้ำษำอังกฤษโดยใช้
ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหหนด 

(5) ร้อยละ 70 ของสถำนศึกษำท่ีสอน 
ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ไดร้บั           
กำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำนกำรอำ่น 
คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ใน             
กำรประเมินระดับนำนำชำติตำม
โครงกำร PISA  
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เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 4  สถำนศึกษำจัดกำร
ศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และ
สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ด้านคุณภาพครู 

(6) ส่งเสริมให้ครูสำมำรถจดักำรเรยีน        
กำรสอนและกำรเรียนรู้รูปแบบ Active 
Learning/ Co-creation ให้กับผู้เรียน           
ในทุกระดับชั้น 

(7) พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้มีศักยภำพในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
สู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์และใช้
เทคโนโลยีดจิิทัล รวมถึงมคีวำมรู้และทักษะ
ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
มีแจงจูงใจในควำมเป็นครมูืออำชีพ 

(8) ส่งเสริม สนบัสนุนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำตนเอง     
ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรพัฒนำ
รำยบุคคล ส่งเสริมกำรทดสอบสมรรถนะ
รำยสำขำในระดบัสูงตำมมำตรฐำน
นำนำชำติของครู มีจรรยำบรรณ และ         
จิตวิญญำณควำมเป็นคร ู

หลักสูตรและอืน่ ๆ 

(9) พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

หลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

และหลักสูตรสถำนศึกษำบนฐำนของ        

สำมมโนทัศน์หลัก คือ Career Education, 

Competency Building , Creative 

Education 

(10) ส่งเสริม สนับสนุนกำรวดัประเมินผล
เพื่อกำรเรยีนรู้ (Assessment For 
Learning) ที่สอดคล้องกับสภำพบริบท
ของสถำนศึกษำ  โดยให้มีรูปแบบวิธีกำร  
ที่หลำกหลำย เช่น กำรทดสอบด้วย
ข้อสอบปรนัยและอัตนัย กำรประเมิน
ภำคปฏิบตัิ (Performance-based 
Assessment) และกำรประเมินตำม  
สภำพจริง (Authentic Assessment) 

 

(6) ร้อยละ 10 ของสถำนศึกษำที่สำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ 

(7) ร้อยละ 10 ของนักเรียนท่ีได้รบั        
กำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

(8) ร้อยละ 100 ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ 
ที่จ ำเป็น ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรือ่ง
คณิตศำสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้ำนกำรรูเ้รื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) 
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
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เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
 (11) เพิ่มคุณภำพกำรจดักำรศึกษำและ

บูรณำกำรอยำ่งยั่นยืนในกำรจดักำรเรียนรวม 

(12) พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและ          
กำรเรยีนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำของผู้เรียน รวมทั้ง
ด ำเนินกำรใหม้ีกำรขยำยผล 

(13) สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำน
แพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ 

(14) บูรณำกำรกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำ
ต่อด้ำนอำชีพและกำรประกอบอำชีพ หรือ
กำรมีงำนท ำงำนท ำตำมควำมต้องกำรและ
ควำมถนัดของผู้เรียน 

(15) พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำต ิ

(16) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งศูนย์พัฒนำ
ศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลศิ (HCEC) 
เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจดักำร
พัฒนำศักยภำพบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที ่1 ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรน ำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยดีิจิทัล
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

เป้าประสงค์ที่ 2 สถำนศึกษำ ได้รับ         
กำรส่งเสรมิสนบัสนุนใหม้ีควำมคล่องตัว
และเอื้อต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพทีเ่หมำะสมกับบริบท 

เป้าประสงค์ที่ 3  ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(1) พัฒนำระบบฐำนข้อมลูกลำง            
(Big Data) และสำรสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภำพทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร           
ที่แตกต่ำงของนักเรียน และผู้รบับริกำร 
ทุกประเภท รวมทั้งพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 
เพื่อปรับปรุงกำรบริกำร กระบวนงำน
ตลอดจนกำรพัฒนำจนเกดิเป็นนวตักรรม
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรทั้งในภำพรวม 
และเฉพำะกลุ่มได้ โดยสำมำรถเชือ่งโยง
กับฐำนข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และปลอดภัยในทุกมติ ิ

(1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3             
และสถำนศึกษำมีระบบบรหิำรจดักำร        
ที่เป็นดิจิทัล                                          
(2) สัดส่วนของเวลำที่ครูใช้เพื่อกำรเรียน
กำรสอน และงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียน
กำรสอนต่องำนอ่ืน ๆ                    

(3) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3     
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน  ITA 

(4) สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจ      
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ  
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เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
 (2) พัฒนำและจดัระบบข้อมูลสำรสนเทศ

ทำงกำรศึกษำ ส ำหรับประชำชนและ            
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ได้มีกำรเข้ำถึงข้อมูล   
ได้อย่ำงสะดวก 

(3) ส่งเสริม กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช้ใน
กำรบรหิำรจดักำรให้มปีระสิทธิภำพทุกระดับ 

การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศกึษา 
(4) สนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนส ำหรับ
โรงเรียนทีส่ำมำรถด ำเนินกำรจดักำรเรยีน
กำรสอนได้อย่ำงมีคณุภำพ 

(5) พัฒนำ โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
โรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียนท่ีสำมำรถ
ด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคณุภำพ ให้มีคณุภำพ
อย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบรบิทของพื้นที่ 

หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) โดยให้บคุลำกรใน
หน่วยงำนทุกระดับน ำหลักธรรมำภิบำล 
(6) บริหำรจัดกำรโรงเรียขยำยโอกำส         
ทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรยีนได้มีโอกำสรับ
กำรศึกษำท่ีมีคณุภำพ 

(7) สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมกำรศกึษำ        
ให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำ นวัตกรรม
กำรศึกษำและกำรเพิม่ควำมคล่องตัวใน
กำรบริหำรและ กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

(8) พัฒนำระบบประกันคณุภำพ
สถำนศึกษำ และส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำ          
มีควำมเข้มแข็งในระบบประกันคณุภำพ 

การบริหารงบประมาณ 
(9) จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร           
ด้ำนกำรศึกษำในกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
ตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นของผู้เรียน
และสถำนศึกษำในบริบท ตำมควำมต้องกำร
และจ ำเป็นของผู้เรียนและสถำนศึกษำใน
บริบท และกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและ
งบประมำณไปสู่สถำนศึกษำ โดยลดกิจกรรม
ที่ด ำเนินกำรจำกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ          
เน้นก ำกับทิศทำงและติดตำมประเมินผล 

(5) สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ใน    
กำรบริหำรจัดกำรและตดัสินใจทั้งระบบ 

(6) สถำนศึกษำมีควำมโปร่งใส ปลอด
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบ บรหิำร
จัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล 

(7) ร้อยละ 100 สถำนศึกษำ หน่วยงำน
ในสังกัดทุกระดับ ผ่ำนกำรประเมนิ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสใน                
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

(8) สถำนศึกษำ 183 ร.ร. มีระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผูเ้รยีน         
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนในสังกัด 

(9) สถำนศึกษำ 183 ร.ร. ทุกแห่ง            
มีข้อมูลผูเ้รียนรำยบคุคลทีส่ำมำรถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลตำ่ง ๆ น ำไปสู่            
กำรวิเครำะห์ เพื่อวำงแผนกำรจัดกำร
เรียนรูสู้ผู่้เรยีนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(Big Data Technology) 
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เป้าประสงค์ แนวทางด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
 (10) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลให้

เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

(11) พัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ด้ำนกำรวำงกลยุทธ์องค์กร   
กำรมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงำน และสรำ้งสุข   
ในองค์กร พัฒนำบุคลำกรในเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำด้ำนควำมเช่ือมโยงจำกนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติ วัฒนธรรมกำรให้บรกิำร และ
กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน และให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มำตรฐำน
ต ำแหน่ง และวิทยฐำนะ พัฒนำขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ มำตรฐำนต ำแหน่ง
และวิทยฐำนะ  

(12) บริหำรอัตรำก ำลังในสถำนศกึษำ   
เพื่อลดภำระงำนอ่ืนของครูที่ไม่ใช่กำรสอน 
และบรหิำรอัตรำก ำลังในส ำนักงำน      
ทุกระดับใหส้อดคล้องกับภำรกิจ เพื่อ
ส่งเสริมกำรพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 

(13) พัฒนำระบบกำรประเมิน คณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ธรรมำภิบำลไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 

(14) เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำม
ประเมินกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

(15) บูรณำกำรระดับก ำกบั ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในเชิงนโยบำย 
Agenda-Based และ Area-based 

(16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม และจดักำร
ศึกษำร่วมกันของภำครัฐ ภำคเอกชน   
ภำคประชำสังคม และองค์กรอื่น ๆ 
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ส่วนที่ 4 
โครงการ/งบประมาณ 

      
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 
2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ด าเนินงาน ตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนองกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความจ าเป็นของเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย            
สู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด  ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา  ให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์                     
และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนอง กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ตามแนวทางการด าเนินงานที่
หน่วยเหนือก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  การพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่                 
และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้บูรณาการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์สู งสุดต่อผู้เรียน              
เป็นอันดับแรก สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000,000.- บาท  ดังนี้ 

1. งบประจ า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สพป. จ านวน  2,151,000.-  บาท 
มีรายการค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้าง  รวม  16 รายการ 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน  1,849,000.-  บาท    
มีโครงการกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการศึกษา จ านวน  23  โครงการ 
 

 
 
 
 
 



 

67 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

แผนการบริหารงบประมาณ งบประจ า ปงีบประมาณ 2565 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิตผูจ้บการศึกษาภาคบังคับ 
งบด าเนินงาน 

 

ท่ี แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณปี 

2565 
ท่ี แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณปี 
2565 

ก.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  (1,040,000.-)   ข. ค่าสาธารณูปโภค (520,000.-)   

1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ  ก.ต.ป.น. 
 

80,000 12 ค่าไฟฟา้ 
            

400,000  

2 ค่าเบ้ียเลี้ยงที่พกัและพาหนะ 
            

170,000  13 ค่าน้ าประปา 
                  

40,000  

3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 
             

50,000  14 ค่าโทรศัพท ์
                  

40,000  

4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์
                 

50,000  15 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 
                   

40,000  

5 ค่าซ่อมแซมสิ่งกอ่สร้าง 
              

50,000    
  

 

6 ค่าวัสดุส านักงาน 
               

150,000  ค.  ค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน 5 คน 

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
                  

100,000   16 ค่าจ้างลูกจ้างรายเดอืน  591,000 

8 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
                  

70,000    
 

 

9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 
                  

40,000    
 

 

10 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
               

130,000    
 

 

11 ค่าใช้จ่ายตามภารกิจ 
 

150,000  
  
 

  
 

       รวม                                                      ข+ค=1,111,000 

 รวม ก + ข + ค  = 2,151,000.- 
 
 
 
 
 
 



 

68 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

สรุป โครงการ/กิจกรรม “งบพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”            
ประจ าปงีบประมาณ 2565   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
สนอง 

งบประมาณ 
กลยุทธ์ 

1 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
โดยใช้กระบวนการวิจัย 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 43,800 

2 การพัฒนาครูผู้รับผดิชอบการประเมิน ITA ONLINE กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 4 39,200 
3 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 40,650 
4 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 4 38,800 
5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการ            

ทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 44,900 

6 พัฒนาทักษะการนิเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 4 19,800 
7 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็ง                  

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 55,800 

8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 1,3 99,500 

9 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 3 71,850 
10 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 1,3 135,000 
11 ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 50,000 

12 พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
บูรณาการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1,2 70,000 

13 แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1,2 59,930 
14 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพป. : การเพิ่มประสิทธิภาพ          

การบริหารจัดการ 
กลุ่มอ านวยการ 4 173,700 

15 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินการด้านการเงินและพัสด ุ

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

3 44,000 

16 พัฒนาการบริหารบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 3,4 300,000 
17 พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 3,4 197,620 
18 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. : การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 4 40,000 

19 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพ            
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 3,4 51,450 

20 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และจัดท า      
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มนโยบายและแผน 4 133,560 

21 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   กลุ่มนโยบายและแผน 4 39,440 
22 ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษากรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1,2,3,4 100,000 
23 สนับสนุนด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2  ไม่ใช้งบประมาณ 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 1,849,000 

 



 

69 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3 

   
 

 



 

70 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

โครงการ พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัย  

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน 

   ศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน 

   ศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวพรทวีคุณ  ศิริคุณ 
โทรศัพท์/โทรสาร    081- 7602460 , 0 4444 5161 ต่อ 801    
     E-mail : yaphag1@hotmail.com, Phonthaweekhun@gmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง      
ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่           

เ พ่ือการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถี ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือส่ งเสริมและสนับสนุน                           
การด าเนินงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้
และพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน 
โดยเฉพาะด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ให้ความส าคัญในการส่งเสริม              
การท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารวิชาการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งได้มี   
การวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการเรียนรู้ด้วย
การท าวิจัยและนวัตกรรมพบว่าโรงเรียนในสังกัดยังไม่มีการท าวิจัยหรือน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้เท่าที่ควร อันเนื่องจากยังขาดความตระหนัก อีกทั้งยังขาดความช านาญในการท า
วิจัยและสร้างนวัตกรรมในองค์กร ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายังไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การท าวิจัยและนวัตกรรม และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการ จัดเก็บ 
ข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และการพัฒนาเครือข่ายวิชาการนักวิจัยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ให้สามารถใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 ให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับ               
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักในการท าวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาและการน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนางานวิชาการด้านกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมภารกิจงานที่ส าคัญของผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

2.3 เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายวิชาการ และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน                

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีเครือข่ายนักวิจัยที่
สามารถใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้รับ

การส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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3.2.2 เครือข่ายวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ได้รับการพัฒนาความสามารถในการท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ Active learning เพ่ือพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   

พฤษภาคม 
2565 

นางสาวพรทวีคุณ 
ศิริคุณ และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ตามแนวทางพหุปัญญา 

กรกฎาคม 
2565 

นางสาวพรทวีคุณ 
ศิริคุณ และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล       กันยายน 
2565 

นางสาวพรทวีคุณ 
ศิริคุณ และคณะ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 43,800 บาท   

(สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ Active learning เพ่ือพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ลักษณะกิจกรรม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการโรงเรียนแกนน าเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อต่อยอดขยายผล
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
Active learning เพ่ือพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

        ไตรมาส   
3 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน       

20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท  
(20×1×80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ           
25 บาท  (20×2×25) 

- 1,000 - 1,000  

      -  ค่าพาหนะคณะกรรมการ         
20 คนๆ ละ 350 บาท (20x350) 

- 7,000 - 7,000  

  รวม - 9,600 - 9,600  
2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
ตามแนวทางพหุปัญญา 
ลักษณะกิจกรรม การประชุม            
ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“นานานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สู่ห้องเรียนยุคใหม่” 

       ไตรมาส    
4 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 3,000 3,000  
      - ค่าอาหารกลางวัน 120 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (120x1x80) 
- 9,600 - 9,600  

      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
120 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(120x2x25) 

- 6,000 - 6,000  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ 
ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
(2x6x600) 

7,200 - - 7,200  

      - ค่าสถานที่ 1 วัน - 3,000 - 3,000  
  รวม 7,200 18,600 3,000 28,800  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามประเมินผล 

และรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการ  

        ไตรมาส   
4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆ ละ 3 วันๆ 

ละ 240 บาท (4x3x240) 
- 2,880 - 2,880  

       -  ค่าพาหนะ 4 คนๆ ละ                
630 บาท (4x630) 

- 2,520 - 2,520  

  รวม - 5,400 - 5,400  
  รวมทั้งสิ้น 7,200 33,600 3,000 43,800  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ปัจจัยด้านบุคคลากร  เครือข่ายวิชาการยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
2. ปัจจัยด้านงบประมาณสนับสนุนทุนส าหรับนักวิจัย 
3. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  โรงเรียนในสังกัดยังขาดความตระหนักเรื่องการท าวิจัยและนวัตกรรม 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน                     

และการบริหารจัดการงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน รวมทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการท าวิจัย
และนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
 

ร้อยละ 100 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  มีข้อมูลสารสนเทศการจัดการ 

จัดเก็บเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                     
สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

9.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้รับ                     
การส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนที่สามารถ

ด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) รวมถึงโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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โครงการ   การพัฒนาครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ONLINE   

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้  

กลยุทธ์ สพท.   4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ สพท.   4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  

ผู้ประสานงานหลัก  นายเฉลิมรัฐ  วงษ์วัฒนะ 

โทรศัพท์/โทรสาร  091 017 0053    E-mail : valogio@hotmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                           
ในศตวรรษท่ี 21 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมปีระสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง      
ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ              
การเรียนรู้  และทักษะที่จ าเป็นของของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                     
ตลอดชีวิตดีขึ้น  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มี                  
ความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม”         
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ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกัน          
การทุจริตและการป้องกัน การปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผล      
การปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อน ได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มี
คุณธรรม และมีธรรมาภิบาล 

 ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดต้องได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส                      
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จึงมีความจ าเป็น 
ที่จะได้ได้รับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการรองรับการประเมินตลอดจนการพัฒนา 
เว็บไซต์สถานศึกษาให้สามารถรองรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในรูปแบบออนไลน์ได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
2.2 เพ่ือพัฒนาครูจัดท าเว็บไซต์สถานศึกษาให้สามารถรองรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส                

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูผู้รับผิดชอบการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน           
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน  160  คน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครูมีความรู้ การประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน             

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
3.2.2 ครูมีความรู้ในการจัดท าเว็บไซต์สถานศึกษาให้สามารถรองรับการประเมินคุณธรรม

ความโปร่งใส ITA ONLINE 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบการจัดกิจกรรม 
1.2 จัดกิจกรรมตามแผน   

ธันวาคม 
2564 -
มีนาคม 
2565 

นายเฉลิมรัฐ   
วงษ์วัฒนะ 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบ ITA ONLINE 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประสานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

กุมภาพันธ์ -
พฤษภาคม 

2565 

นายเฉลิมรัฐ   
วงษ์วัฒนะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.3 จัดกิจกรรมตามแผน 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2564 –  กันยายน 2565 
สถานที่ด าเนินการ สพป.นครราชสีมา เขต 3  โรงเรียน สถานที่ราชการ  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 39,200 บาท   

(สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
        ไตรมาส  

1-2 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน         

20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท  
(20×1×80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ านวน 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ            
25 บาท  (20×2×25) 

- 1,000 - 1,000  

       -  ค่าพาหนะ 10 คนๆ ละ          
320 บาท (10 x 320) 

- 3,200 -      3,200  

  รวม -      5,800 - 5,800  
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการครู

ผู้รับผิดชอบ ITA ONLINE จ านวน          
2 รุ่นๆ ละ 1 วัน 

        ไตรมาส  
2-3 

 
  รุ่นที่ 1 ค่าใช้จ่าย          
       - ค่าอาหาร จ านวน 80 คนๆ ละ          

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (80×1×80) 
- 6,400 - 6,400 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จ านวน 80 คนๆ  ละ 2 มื้อ ๆ ละ          
25 บาท (80×2×25) 

- 4,000 - 4,000  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท (5 x 600) 

3,000 - - 3,000  

      - ค่าพาหนะ 10 คนๆ ละ         
330 บาท (10 x 330) 

- 3,300 - 3,300  

  รุ่นที่ 2 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าอาหาร จ านวน 80 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80บาท (80×1×80) 
- 6,400 - 6,400  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 80 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ        
25 บาท (80×2×25) 

- 4,000 - 4,000  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท (5 x 600) 

3,000 - - 3,000  

      - ค่าพาหนะ  10 คนๆละ 330 บาท 
(10x330) 

- 3,300 - 3,300  

  รวม 6,000 27,400 - 33,400  
  รวมทั้งสิ้น 6,000     33,200 -    39,200  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
2. ครูเข้าร่วมโครงการจ านวนน้อย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
2. จัดท าหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมตามโครงการ 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        ครูผู้รับประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
         มีความรู้ ในการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 

 
ร้อยละ 80 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้มีความรู้ ในการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
9.2 ครูมีความรู้ ในการจัดท าเว็บไซต์สถานศึกษาให้สามารถรองรับการประเมินคุณธรรม                  

ความโปร่งใสITA ONLINE 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้รับผิดชอบการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3  จ านวน 160  คน 
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โครงการ   ส่งเสริม  สนับสนุนการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวณัฐฐินันท์  โอกระโทก 
โทรศัพท์/โทรสาร    089 285 3820      E-mail : khaek2012@hotmail.co.th  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  
12.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      12.2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
ข้อ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ข้อ 2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)   
ข้อ 1 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น 

ของโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
      ข้อ 2 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้

สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนรายบุคคลในโรงเรียนเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการประเมินในระดับชาติ 
(O-NET)  จึงได้จัดท าเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะวัดในตัวชี้วัดที่ส าคัญและเป็นตัวชี้วัดเดียวกันที่ใช้ในการวัดข้อสอบ O-NET           
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จะเน้นการคิดขั้นสูง และรูปแบบข้อสอบจะเป็นไปตามแนวข้อสอบ O-NET และรูปแบบข้อสอบ PISA 
เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลส าหรับน าไปก ากับติดตามเร่งแก้ไขปรับปรุงต่อไปและเพ่ือให้โรงเรียนได้เกิด                  
ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการสอบมากขึ้น โรงเรียนมีข้อมูลจุดด้อยและข้อบกพร่องน าไปใช้
วางแผนพัฒนาต่อไป ครูผู้สอนได้เห็นข้อสอบที่เน้นสมรรถนะ การคิดขั้นสูงที่คล้ายกับข้อสอบ PISA            
มากยิ่งขึ้น สามารถวัดได้ตรงหลักสูตรมากขึ้น นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์และได้รับประสบการณ์ในการท าข้อสอบและท าข้อสอบที่หลากหลาย  กระตุ้นให้ครูน าแบบฝึก
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน O-NET/PISA ไปใช้ในห้องเรียน และฝึกซ้อมให้
นักเรียนทดลองท าข้อสอบผ่านระบบข้อสอบออนไลน์ PISA   

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้เห็นถึงความส าคัญของ
การมีข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนรายบุคคล จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนสู่การแข่งขันการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการสอนและ

ลักษณะข้อสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
2.2 เพ่ือฝึกทักษะการท าข้อสอบตามแนวทาง (PISA) ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ให้กับ

ครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
2.3 เพ่ือพัฒนาครูในการยกระดับการวัดและประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามโครงสร้าง                 

การทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET)   

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีการขับเคลื่อน  
และสามารถจัดการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ ความฉลาดรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA 

3.1.3 ครูได้พัฒนาความรู้ วิเคราะห์ข้อสอบ จัดท าข้อสอบ เพ่ือเป็นคลังเครื่องมือมาตรฐาน
และเตรียมพร้อมในการจัดสอบตามกรอบโครงสร้างการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจและ

ความสามารถ  มีการขับเคลื่อนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ท าข้อสอบ PISA ออนไลน์ตามสมรรถนะ            

ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ ความฉลาดรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือเตรียมรองรับ              
การประเมิน PISA เต็มศักยภาพ    
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3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้พัฒนาครูและ             
มีเครื่องมือเพ่ือประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดสอบตามโครงสร้างของ
เครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

4. วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ PISA  STYLE   ตุลาคม  
2564 – 
กันยายน 
2565 

น.ส.ณัฐฐินันท์  
โอกระโทก      
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แบบทดสอบและ  
สร้างข้อสอบ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมชี้แจงวางแผนคณะจัดท าข้อสอบ 
2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินและสร้างข้อสอบ  
2.3 คัดเลือก/จัดท า/พิมพ์ข้อสอบ  
2.4 นิเทศ ก ากับและติดตามการด าเนินงาน 
2.5 สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ตุลาคม  
2564 – 
กันยายน 
2565 

 

น.ส.ณัฐฐินันท์  
โอกระโทก      
และคณะ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   

สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 40,650 บาท

(สี่หมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

PISA STYLE ( ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนละ 1 คน จ านวน  
63  โรงเรียน 

        ไตรมาส  
 1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม

ประชุมและคณะท างาน จ านวน         
80 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท  
(80×1×80) 

- 6,400 - 6,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้า
ประชุม จ านวน 80 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ 25 บาท  (80×2×25) 

- 4,000 - 4,000  

       -  ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท (5×600) 

3,000 - - 3,000  

       -  ค่าพาหนะกรรมการ จ านวน              
10 คนๆ ละ 300 บาท (10×300) 

- 3,000 - 3,000  

      -  ค่าสถานที่จัดอบรม 
 

- 3,000 - 3,000  

  รวม 3,000 16,400 - 19,400  
2 กิจกรรมที่  2  อบรมเชิงปฏิบัติการ   

ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ แ บ บ ท ด ส อบ แ ล ะ             
สร้างข้อสอบ 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนที่มี
นักเรียนมีผลคะแนนโอเน็ตผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 จ านวน  10  โรงเรียน       
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 
4 คน และคณะท างาน จ านวน 1 วัน  
 

        ไตรมาสที่ 
1- 4 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 

จ านวน 55 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ      
80 บาท  (55×1×80) 

- 4,400 - 4,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 55 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ               
25 บาท  (55×2×25) 

- 2,750 - 2,750  

       -  ค่าพาหนะคณะกรรมการจัดท า
ข้อสอบ จ านวน 10 คนๆ ละ 450 บาท 
(10×450) 

- 4,500 - 4,500  

 2.2 คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ/
จัดท าข้อสอบ O-NET 

     

       -  ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 
จ านวน 20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ       
80 บาท  (20×1×80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ           
25 บาท  (20×2×25) 

- 1,000 - 1,000  

       -  ค่าพาหนะกรรมการ จ านวน              
10 คนๆ ละ 400 บาท (10×400) 

- 4,000 - 4,000  

      -  ค่าสถานที่ - 3,000 - 3,000  
  รวม - 21,250 - 21,250  
  รวมทั้งสิ้น 3,000 37,650 - 40,650  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การยกระดับการวัดและประเมินผลผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผลการด าเนินงามตามนโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ก ากับและควบคุมต้นทุนของโครงการให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ   
2. โครงการได้รับการจัดสรรทรัพยากรและต้องบริหารให้ด าเนินโครงการได้   
3. บริหารโครงการให้ครอบคลุมตามขอบเขตของโครงการ   
4. ท าผลประโยชน์ของโครงการให้ครบถ้วนตามผลลัพธ์ที่ต้องการ 
5. บริหารงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิสูงสุด 
6. ก าหนดมาตรการควบคุม  นิเทศ  ติดตามด าเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยแบ่งหน้าที่บุคลากร

ในการควบคุมเ พ่ื อป้องกันการด า เนินงานที่ ผิ ดพลาด ในประเด็นต่อไปนี้  เช่น  การขออนุมัติ                                  
โครงการออกค าสั่งมอบหมายงาน การด าเนินเรื่องการเงิน พัสดุ การติดต่อประสานงานในการด าเนิน
กิจกรรม  การประเมินและรายงานผล  เป็นต้น 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1.  ครูผู้ สอนในโรงเรียนขยายโอกาทางการศึกษามีความรู้  ความเข้า ใจ                      
มีการขับเคลื่อน และสามารถจัดการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)  ได้อย่าง                   
มีประสิทธิภาพ 
        2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ความฉลาดรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA  
        3. ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาความรู้ วิเคราะห์ข้อสอบ จัดท าข้อสอบ                
เพ่ือเป็นคลังเครื่องมือมาตรฐานและเตรียมพร้อมในการจัดสอบตามกรอบโครงสร้าง              
การทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)   

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
         1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถ มีการขับเคลื่อนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  (PISA) ได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ 
        2. นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ท าข้อสอบ PISA ออนไลน์ตามสมรรถนะ
ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ ความฉลาดรู้วิทยาศาสตร์          
เพ่ือเตรียมรองรับการประเมิน PISA  เต็มศักยภาพ 
        3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้พัฒนาครู 
และมีเครื่องมือเพ่ือประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ
ตามโครงสร้างของเครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

 
ร้อยละ  80 

 
 

ร้อยละ  80 
 
 

ร้อยละ  80 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้บริหารและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเก่ียวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) 

9.2 ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีทักษะการท าข้อสอบตามแนวทาง (PISA) ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์
มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น 

9.3 ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและกิจกรรมวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สามารถยกระดับการวัดและประเมินผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามโครงสร้าง
การทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  มีแบบทดสอบตรงตามตัวชี้วัด
ของการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้สอน นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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โครงการ  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพท.   4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท.   4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางฐิตารีย์   จุฑางกูร และนางปาริชาติ  สมบูรณ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร    094 392 4245  E-mail : thitaree.ju@gmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ข้อ 12.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ            
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
          (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ          
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี      

การปรับปรุงมาตรฐานและประเด็นพิจารณาให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง ก าหนดเกณฑ์และรายการ
ประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based) ลดภาระการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ยึดหลักการตัดสินระดับคุณภาพตามหลักการตัดสิน
โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) ของผู้ประเมิน และใช้การตรวจทานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมาย 
เพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้มีกลไก
การปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา ของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพ                     
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา           
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ขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล                     
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงเห็นความส าคัญกับ                
การส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจาก              
การประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูปการสอบ                 
ที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ส าหรับ
สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้เข้มแข็งบนพ้ืนฐานของข้อมูล   
ความเป็นจริง และเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ซึ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์และประเมินเชิงพ้ืนที่ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมระบบประกัน                   
คุณภาพภายใน ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง และมี               

ความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือ            

แผนปฏิบัติการประจ าปี และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3.1.2 1 สถานศึกษาในสังกัด มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 สถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.2.2 สถานศึกษาในสังกัด สามารถน าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

มกราคม-
กันยายน 
2565 

นางฐิตารีย์   
จุฑางกูร และคณะ 
 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 38,800 บาท   

(สามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน

การประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR) จัดกิจกรรมประชุม 2 รุ่น 

        ไตรมาส  
2-4  

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 80 บาท  (80×2×80) 
- 12,800 - 12,800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
80 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(80×4×25) 

- 8,000 - 8,000  

       -  ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก          
1 คนๆ ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 
จ านวน 2 วัน (1x 5x1,200x2)    

12,000 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

12,000 
 

 

 

       -  ค่าสถานที่  2 วัน - 6,000 - 6,000  
  รวม 12,000 26,800 - 38,800  
  รวมทั้งสิ้น 12,000 26,800 - 38,800  
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7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

สถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

นิเทศ ติดตามเป็นระยะ 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        สถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ               
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในสังกัด และใช้เป็นข้อมูล 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
         สถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในสังกัด และใช้เป็นข้อมูล 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

 
ร้อยละ 80 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)  ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้อง                        

กับแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นจริง และสามารถน าไปวางแผนแก้ปัญหาได้
สอดคล้องกับสภาพจริงที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการน าข้อมูลผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              
ในภาพรวมไปใช้ได้ ในการรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินภายนอก               
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน ทันสมัยสามารถน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการพัฒนาความรู้ในระบบประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเครือข่าย                
มีความเข้มแข็งและสามารถช่วยก ากับ ดูแล และให้ความช่วยเหลือในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะ                      
ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้     
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวณัฐฐินันท์  โอกระโทก 
โทรศัพท์/โทรสาร    089 285 3820   E-mail : khaek2012@hotmail.co.th  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย ข้อ 3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21         
                                         4.4  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  

12.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21  สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

12.2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญหาดีขึ้น 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

ข้อ 1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ข้อ 2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)   
ข้อ 1 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น 

ของโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
      ข้อ 2 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  
 
 

mailto:khaek2012@hotmail.co.th.go.th
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการทบทวน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 มาใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ในระยะสั้นได้ปรับปรุงหลักสูตรใน            
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดสาระออกเป็น 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์
กายภาพ  สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ  และสาระที่ 4 เทคโนโลยี โดยหลักสูตรดังกล่าวมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่าง
มีเหตุผลเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม น าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์  หรือ
สร้างนวัตกรรมต่างๆที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต  และการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพเ พ่ือน า ไปสู่ ก ารจั ดการและปรั บ ใช้ ในการด า ร งชี วิ ตและการประกอบอาชี พ                               
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21              
( 21 St century  skills ) จะท าให้ผู้เรียนมีการคิดแบบมีเหตุผลเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา  การสร้างงานที่ดีและด ารงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบันทั้งเกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน 

จากการนิ เทศและติดตามเ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด พบว่า                         
เมื่อมีการปรับหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยปรับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                    
และจากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2564              
มีคะแนนเฉลี่ย 38.00 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย 38.78 เมื่อแยกเป็นรายมาตรฐาน  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐาน
ทั้งหมดส านักงานเขตพ้ืนที่จะต้องเร่งด าเนินการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

ส าหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการพัฒนากระบวนการคิดของ
ผู้เรียนและจะสามารถน าหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดียิ่ง  
เพราะจะท าให้เป็นคนมีเหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าในอนาคต  
ดังนานาประเทศที่เจริญแล้ว มักมีความเจริญมาจากการเรียนรู้และปฏิบัติได้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น                  
หากเราปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน อนาคตประเทศไทยจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถ
น าพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้  โรงเรียนเห็นความส าคัญในด้านทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียน             
ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของนักเรียนในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์การท างาน  
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และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ          
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการ                      
ทางวิทยาศาสตร์ โดยคาดหวังว่าครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ สามารถพัฒนานักเรียนตามศักยภาพได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้  ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์                            

ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2.2 เพ่ือส่งเสริม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วย           

การลงมือท าด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถาม และหาค าตอบด้วยตนเอง          
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน มีการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการมาเพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์               
ในการแก้ปัญหา  

2.4 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของครูผู้สอนในการคิดค้นผลงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้สะเต็มศึกษา (STEM  Education) น าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม             

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคและทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี 

3.1.2 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริ ง (Project  based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์                       
ในการแก้ปัญหา  

3.1.3 นักเรียนมีความพร้อมประสบการณ์ ทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                
ในการเรียนรู้ ลงมือท าด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.1.4 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้สะเต็มศึกษา 
(STEM  Education) น าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
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3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคและทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.2.2 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือช่วยแก้ไข

ปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์                       
ในการแก้ปัญหา  

3.2.3 นักเรียนมีความพร้อมประสบการณ์ ทักษะด้านกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์                  
ในการเรียนรู้ลงมือท าด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2.4 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้               
สะเต็มศึกษา (STEM Education) น าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานสู่โครงงานสะเต็มศึกษาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 63 โรงเรียน   

มีนาคม 
2565 

นางสาวณัฐฐินันท์  
โอกระโทก 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เมษายน 
2565 

นางสาวณัฐฐินันท์  
โอกระโทก             
และคณะ 

3 กิจกรรมที่  3  การประกวดผลการปฏิบัติที่ ดี  Good Practice              
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 
STEM Education 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 
2565 

นางสาวณัฐฐินันท์  
โอกระโทก               
และคณะ 

4 กิจกรรมที่ 4  นิเทศ  ติดตามการด าเนินการ กันยายน 
2565 

นางสาวณัฐฐินันท์  
โอกระโทก            
และคณะ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 
 
 



 

96 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน  44,900 บาท

(สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
สู่ โ ครงงานสะเต็มศึกษาครู ผู้ สอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 63 โรงเรียน 

        ไตรมาส  
2 

  ค่าใช้จ่าย          
  1.1 ประชุมคณะท างาน          
       -  ค่าอาหารกลางวัน

คณะกรรมการ 15 คนๆ ละ 1 มื้อๆ 
ละ 80 บาท (15×1×80) 

- 1,200 - 1,200  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ 15 คนๆ ละ 2 มื้อๆ 
ละ 25 บาท (15×2×25) 

- 750 - 750  

  1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานของ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 

         

       -  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วม
ประชุม 70 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ         
80 บาท (70×1×80) 

- 5,600 - 5,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
70 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(70×2×25) 

- 3,500 - 3,500  

       -  ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  

       -  ค่าพาหนะวิทยากรและ
คณะกรรมการ 10 คนๆ ละ 335 บาท 
(10x335) 

- 3,350 - 3,350  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าจัดท าเอกสารและจัดซื้อวัสดุ - - 2,000 2,000  

  รวม 3,000 14,400 2,000 19,400  
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตาม “กิจกรรม

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” 
ระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
10  โรงเรียน 

        ไตรมาส  
3 

  ค่าใช้จ่าย          
       - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ                 

2 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 240 บาท 
(2x5x240) 

- 2,400 - 2,400  

       - ค่าพาหนะคณะกรรมการ 2 คนๆ 
ละ 1,300 บาท (2x1,300) 

- 2,600 - 2,600  

  รวม - 5,000 - 5,000  
3 กิจกรรมที่ 3 การประกวดผล           

การปฏิบัติที่ดี Good Practice            
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM 
Education   

        ไตรมาส  
3-4 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตัดสินในแต่ละระดับชั้น 10 คนๆ ละ 
1,000 บาท (10x1,000) 

- 10,000 - 10,000  

      -  เงินรางวัลการประกวดผลงาน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย         
3 ระดับๆ ละ 3,500 บาท  
(3x3,500) 

- 10,500 - 10,500  

  รวม - 20,500 - 20,500  
  รวมทั้งสิ้น 3,000     39,900 2,000 44,900  
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7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. กรอบเวลาที่จ ากัด 
2. วงเงินงบประมาณ 
3. ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ก ากับและควบคุมต้นทุนของโครงการให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ   
2. โครงการได้รับการจัดสรรทรัพยากรและต้องบริหารให้ด าเนินโครงการได้   
3. บริหารโครงการให้ครอบคลุมตามขอบเขตของโครงการ   
4. ท าผลประโยชน์ของโครงการให้ครบถ้วนตามผลลัพธ์ที่ต้องการ 
5. บริหารงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิสูงสุด 
6. ก าหนดมาตรการควบคุม นิเทศ ติดตามด าเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยแบ่งหน้าที่บุคลากร

ในการควบคุมเพ่ือป้องกันการด าเนินงานที่ผิดพลาดในประเด็นต่อไปนี้ เช่น การขออนุมัติโครงการ           
ออกค าสั่งมอบหมายงาน การด าเนินเรื่องการเงิน พัสดุ การติดต่อประสานงานในการด าเนินกิจกรรม          
การประเมินและรายงานผล เป็นต้น 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคและทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี 
        2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ  ในหลักการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือช่วย
แก้ไขปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project  based learning) โดยสามารถคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ปัญหา 
        3. นักเรียนมีความพร้อมประสบการณ์ ทักษะด้านกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ 
ในการเรียนรู้ ลงมือท าด้วยตนเอง  มีทักษะการสังเกต  รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วย
ตนเอง  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        4. ครูผู้สอนมีความรู้  ความเข้าใจในการคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้ 
สะเต็มศึกษา ( STEM  Education) น าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
         1. ครูผู้สอนมีความรู้  ความเข้าใจ  เทคนิคและทักษะด้านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี 
         2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือช่วย
แก้ไขปัญหา  สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project based learning) โดยสามารถคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ปัญหา  
         3. นักเรียนมีความพร้อมประสบการณ์ ทักษะด้านกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ 
ในการเรียนรู้ ลงมือท าด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบ            
ด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
         4. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) น าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์              
ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้  ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์                       

ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
9.2 เพ่ือส่งเสริม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วย            

การลงมือท าด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถาม และหาค าตอบด้วยตนเอง          
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน มีการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการมาเพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project  based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์                  
ในการแก้ปัญหา 

9.4 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของครูผู้สอนในการคิดค้นผลงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้ สะเต็มศึกษา (STEM  Education) น าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ                    
ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนในสังกัดที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
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โครงการ  พัฒนาทักษะการนิเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพท.   4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท.   4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ และคณะ 
โทรศัพท์/โทรสาร    089 578 5541  E-mail : petsrithai03@gmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3        

มีพ้ืนที่อ าเภอที่เป็นเขตต้องรับผิดชอบบริการ  จ านวน  4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอครบุรี อ าเภอเสิงสาง อ าเภอ
ปักธงชัย และอ าเภอวังน้ าเขียว รวมโรงเรียนจ านวน 183 โรงเรียน ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในด้านงานวิชาการท่ีถือเป็นงานหลักท่ีเป็นส่วนช่วยผลักดันคุณภาพของ
การศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน สภาพทั่วไปของ
พ้ืนที่ห่างไกล เป็นพ้ืนที่สูง ภูเขา การเดินทางยากล าบาก ยากต่อการติดต่อสื่อสาร ประสานการท างาน             
การให้การนิเทศ บริการช่วยเหลือในด้านวิชาการให้ทันเวลาในการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน                
อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้การนิเทศติดตาม
ช่วยเหลือโรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นไปอย่างล่าช้า ท าได้ไม่ทั่วถึง รูปแบบนิเทศแบบออนไลน์                
จึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่เพ่ือการพัฒนาการนิเทศ ผู้บริหารและครูผู้สอนให้ได้รับความรู้
และได้รับการพัฒนาเพ่ือน าแนวทางที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ และน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบการนิเทศ แบบออนไลน์ต้องอาศัยการส่งเสริม     
และการสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ                  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบเว็บไซต์ ซึ่งท าให้ครูและผู้บริหารเข้ามาใช้บริการได้เป็นจ านวนมาก                   
โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถเผยแพร่ความรู้  
ประสบการณ์หลากหลายที่จ าเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เพ่ือพัฒนาการนิเทศการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะการนิเทศ  เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์  
ด้านเทคนิคการนิเทศการศึกษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การนิเทศออนไลน์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการนิเทศติดตาม ก ากับ ดูแ ล 
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้บริหารและครูได้อย่างมีประประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการนิเทศการศึกษา และทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการนิเทศติดตาม ก ากับ ดูแล ให้ความรู้ ค าแนะน าช่วยเหลือ โรงเรียนในสังกัด 
2.3  เพ่ือสร้างเครือข่ายนิเทศออนไลน์ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ศึกษานิเทศก์ในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน ได้รับการพัฒนาเทคนิค                 
การนิเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการนิเทศ 

3.1.2 เครือข่ายนิเทศออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการนิเทศติดตาม ก ากับ ดูแล ให้ความรู้ 
ค าแนะน าช่วยเหลือ โรงเรียนในสังกัด 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการนิเทศ 
3.2.2 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล            
เพ่ือการนิเทศ ให้แก่ศึกษานิเทศก ์    

กุมภาพันธ์ - 
กันยายน 2565 

นางพัชราภรณ์ 
พินิจพงศ์ และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าวีดิทัศน์  ให้แกศ่ึกษานิเทศก์ 
และบุคลากรในสังกัด 

กุมภาพันธ์ - 
กันยายน 2565 

นางพัชราภรณ์ 
พินิจพงศ์ และคณะ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  สถานที่เอกชน  สพป.นครราชสมีา เขต 3  และศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน  

อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 19,800 บาท 

(หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล               
เพ่ือการนิเทศ ให้แก่ศึกษานิเทศก ์      
และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 

        ไตรมาส  
2 - 4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน       

15 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท  
(15×2×80) 

- 2,400 - 2,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 15 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ            
25 บาท (15×4×25) 

- 1,500 - 1,500  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน              
10 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (10x600) 

6,000 - - 6,000  

  รวม 6,000 3,900 - 9,900  
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ

จัดท าวีดิทัศน์ให้แก่ศึกษานิเทศก์       
และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน 

       ไตรมาส   
2 - 4 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน           

15 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท 
(15×2×80) 

- 2,400 - 2,400  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จ านวน 15 คนๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ               
25 บาท (15×4×25) 

- 1,500 - 1,500  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  
10 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (10x600) 

6,000 - - 6,000  

  รวม 6,000 3,900 - 9,900  
  รวมทั้งสิ้น 12,000 7,800 - 19,800  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การนิเทศ ติดตาม ที่ไม่ทั่วถึง ทันเวลา และไม่ต่อเนื่อง 
2. ขาดช่องทางนิเทศ ติดตาม ที่หลากหลาย 
3. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม 
2. สร้างช่องทางในการนิเทศ ติดตาม 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. ศึกษานิเทศก์ในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน ได้รับการพัฒนาเทคนิค
การนิเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อการนิเทศ 
        2. มีเครือข่ายนิเทศออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการนิเทศติดตาม ก ากับ ดูแล ให้ความรู้ 
ค าแนะน าช่วยเหลือ โรงเรียนในสังกัด 
 

 
ร้อยละ 80 

 
อย่างน้อย           
1 เครือข่าย 

เชิงคุณภาพ 
        1. ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการนิเทศ 
        2. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
ร้อยละ 80 
อย่างน้อย           
1 เครือข่าย 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการสร้างเครือข่ายการนิเทศโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
9.2 การนิเทศติดตาม ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ผู้บริหาร และครูมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
9.3 เครือข่ายการนิเทศแบบออนไลน์ 

10.  กลุ่มเป้าหมาย 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด 
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โครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริม 
                                         ความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางจิรภัทร  พงศ์พัทธ์รุจ และนางพิมพ์ณภา  พงษ์ธนณัชศุภดา 
โทรศัพท์/โทรสาร    081 9669189  E-mail : paty402009@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย ข้อ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ข้อ 1 คนไทยทุกช่วงวัย มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา              
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
           (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่21 โดยเฉพาะด้านการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัย  โดยให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของ
เด็กปฐมวัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ - จิตใจ สังคม               
และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
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การศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 น าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้               
อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย              
โดยมีกิจกรรมในการพัฒนาตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  
1) การด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือปลูกฝังเจตคติ  และนิสัย                    
รักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับพ้ืนฐานเป็นอย่างดี ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  2) การพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ   
3) การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการส าหรับครูปฐมวัย โดยเฉพาะครูปฐมวัยที่ไม่ได้จบวิชาเอก                   
ด้านการศึกษาปฐมวัยให้มีองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ไปใช้การ จัดประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4) การพัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย 
สู่มาตรฐานคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   5) การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย                
เป็นไปตามเกณฑ์ และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  6) การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่
จัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพในระดับปฐมวัย 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติตามกิจกรรมดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ 
2565 ขึ้นเพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตร               

การศึกษาปฐมวัย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้  ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสามารถจัด

การศึกษาปฐมวัยสอดคล้องตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุณภาพ 
2.3 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ได้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยต่อไป 
2.4 เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานคุณภาพและสอดคล้องตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
2.5 เพ่ือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560             

ปีการศึกษา 2564 
2.6 นิเทศ ติดตาม เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ทันสมัยและ

สอดคล้องตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 อบรมปฏิบัติการและพัฒนาความรู้ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่ 1 -9 รวม 183 โรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ                     
ตามมาตรฐานโครงการฯสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ 

3.1.2 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 รวม
จ านวน 183 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

3.1.3 ครูปฐมวัย ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย 183  โรงเรียน รวมผู้เกี่ยวข้อง                  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

3.1.4 พัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย 183 โรงเรียน สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
3.1.5 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560        

ปีการศึกษา 2564 
3.1.6 โรงเรียนในสังกัด 183 โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตาม 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
3.2.2 ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดได้รับการอบรม พัฒนา และได้รับนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
3.2.3 เด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีพัฒนาการตามช่วงวัย 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความเข้าใจในการพัฒนา
และส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย และการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปีการศึกษา 2564 (จ านวน 183 โรงเรียน )  

กุมภาพันธ์-
มิถุนายน 
2565 

นางจิรภัทร           
พงศ์พัทธ์รุจ/ 
นางพิมพ์ณภา  
พงษ์ธนณัชศุภดา 

2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความเข้าใจ                  
การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
และการตรวจกลั่นกรองโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
การเตรียมการขอประเมินรับตราพระราชทานฯ   

กุมภาพันธ์ – 
เมษายน 
2565 

 

นางจิรภัทร               
พงศ์พัทธ์รุจ/ 
นางพิมพ์ณภา  
พงษ์ธนณัชศุภดา 

3 กิจกรรมที่ 3 การอบรมสัมมนาศึกษานิเทศก์ เครือข่ายท้องถิ่น LN 
และครูปฐมวัย LT ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย : 
จัดโดยส่วนกลาง จัดโดย  สพฐ. 
 

  มีนาคม 
2565  

นางจิรภัทร      
พงศ์พัทธ์รุจ 
และ LT 2 คน 



 

108 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4 กิจกรรมที่ 4 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย ทดแทนครูย้าย เกษียณ 
บรรจุใหม่ โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   

พฤษภาคม-
มิถุนายน 
2565 

นางจิรภัทร      
พงศ์พัทธ์รุจ 
และคณะ 

5 กิจกรรมที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางส าหรับครูผู้สอน
โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือต่อยอด
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

กรกฎาคม -
สิงหาคม 
2565 

นางจิรภัทร      
พงศ์พัทธ์รุจ 
และคณะ 

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ตามวัฏจักรการสืบเสาะ 

กรกฎาคม -
สิงหาคม 
2565 

นางจิรภัทร      
พงศ์พัทธ์รุจ 
และคณะ 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ส าหรับตัวแทนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราและ
ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  พฤษภาคม 2565 (ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 56 ร.ร.)  สิงหาคม 2565 (รุ่นปีการศึกษา 2563) 

พฤษภาคม - 
สิงหาคม 
2565 

 

นางจิรภัทร      
พงศ์พัทธ์รุจ 
และคณะ 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน                      
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

มกราคม – 
กันยายน 
2565  

นางจิรภัทร      
พงศ์พัทธ์รุจ 
และคณะ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3  โรงเรียนและสถานที่เอกชน 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
6.1 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน           

55,800  บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
6.2 งบประมาณจากโครงการบ้านวิทยาศาสตร์  กิจกรรมที่ 3,4,5,8 (รอการจัดสรร จาก สพฐ.) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนา             

ครูปฐมวัยสร้างความเข้าใจใน             
การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง
การจัดการศึกษาปฐมวัย (จ านวน  
183 โรงเรียน ) (ครูปฐมวัย) 

        ไตรมาส  
2-3 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนา            

ครูปฐมวัยสร้างความเข้าใจการจัด
กิจกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
และการตรวจกลั่นกรองโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
การเตรียมการขอประเมินรับตรา
พระราชทานฯ จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน  

         

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน         

200 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท  
(200×1×80) 

- 16,000 - 16,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ           
25 บาท  (200×2×25) 

- 10,000 - 10,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน              
5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  

      -  ค่าสถานที่  2 วัน -    6,000 -    6,000  
  รวม กิจกรรมที่ 1 และ 2 3,000 32,000 - 35,000  
2 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสัมมนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ตามวัฏจักร            
การสืบเสาะ จ านวน 1 วัน 

       ไตรมาส   
2-3 

 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมรับตรา
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ส าหรับตัวแทนโรงเรียน  
ที่ผ่านการประเมินรับตราและศึกษา          
ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   
พฤษภาคม 2565 (ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 56 โรงเรียน) 
สิงหาคม 2565 (รุ่นปีการศึกษา 2563) 

        



 

110 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน           

160 คนๆ ละ1 มื้อๆ ละ 80 บาท  
(160×1×80) 

- 12,800 - 12,800  

      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 160 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ         
25 บาท  (160×2×25) 

- 8,000 - 8,000  

  รวม กิจกรรมที่ 6 และ 7 - 20,800 - 20,800  
  รวมทั้งสิ้น 3,000 52,800 - 55,800  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การนิเทศติดตามดูแลงานการศึกษาปฐมวัยจากส านักงานเขตไม่สามารถด าเนินการครอบคลุม
ทั่วถึง เพราะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียวต่อ โรงเรียน 183 แห่งที่จัดการศึกษาปฐมวัย                   
กว่า 300  ห้อง 

2. ครูผู้สอนจบการศึกษาไม่ตรงวิชาเอก  ส่วนหนึ่งไม่มีประสบการณ์ 
3. ผู้บริหารขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามหลักสูตร 
4. โรงเรียนตามใจผู้ปกครองต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้มากกว่าจะเตรียมความพร้อม                  

จึงท าให้การจัดประสบการณ์ผิดไปจากหลักการพัฒนาการและหลักสูตร 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโดยใช้เครือข่ายครูแกนน าต้นแบบ 
2. จัดประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติทั้งระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มคุณภาพ 
3. ควรมีการจัดเวทีวิชาการปฐมวัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลความส าเร็จ 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จ านวน  93 โรงเรียน                           
มีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ  ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน 
ตามเกณฑ์มูลนิธิ 

 
ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

        2. ครูปฐมวัยโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จ านวน   
250 คน สามารถจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ 

ร้อยละ 90 
 

เชิงคุณภาพ 
        1. ครูปฐมวัยสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนาจัดกิจกรรมลงสู่เด็กปฐมวัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักเรียนมีพัฒนาการสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน 
        2. โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม จัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพ นักเรียน              
มีพัฒนาการสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน มีความพร้อมในการเรียนระดับต่อไป 

 
ร้อยละ90 

 
ร้อยละ 90 

 
 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัย ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สามารถจัดกิจกรรม

บรรลุผลตามโครงการและผ่านหลักสูตรและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา
ปฐมวัยและเด็กปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน มีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัย ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
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โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้. 
กลยุทธ์ สพฐ.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  

กลยุทธ์ สพท.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21  
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางจิรภัทร พงศ์พัทธ์รุจ  และนางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ 
โทรศัพท์/โทรสาร  081 9669189     E-mail : paty402009@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                          
ในศตวรรษท่ี 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง                     
ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                   
การเรียนรู้  และทักษะที่จ าเป็นของของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                      
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์ของโลกในศตวรรษท่ี 21 วิทยาการต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
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ดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างมาตรฐานการศึกษาไทย ยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้ทัดเทียม
นานาชาติ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ตามที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลง 12 นโยบาย             
ด้านการจัดการศึกษา และ 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นย้ าการปรับปรุง
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย                        
ไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ                     
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประเมินผลผู้เรียนและได้ทดลองใช้หลักสูตรในโรงเรียนน าร่อง               
ที่ เข้าร่วมโครงการวิจัยในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  จ านวน 265 โรงเรียน จาก 8 จังหวัด ได้แก่                               
จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ครอบคลุมโรงเรี ยนใน
สังกัด สพฐ. 226 แห่ง สช. 17 แห่ง และ อปท. 22 แห่ง ซึ่งจะเริ่มใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในช่วงชั้นที่ 1 
ป.1-ป.3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา                   

ขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.2 เพ่ือน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

ท้องถิ่น 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 สถานศึกษามีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

3.1.2 สถานศึกษาน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
3.1.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรความจ าเป็นและความต้องการ  

ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1 สถานศึกษามีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

3.2.2 สถานศึกษาน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
3.2.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
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4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม
และ เตรียมเอกสารการประชุม  

เมษายน 
2565 

นางจิรภัทร 
พงศ์พัทธ์รุจ และ 
นางสาวพรทวีคุณ     
ศิริคุณ 

2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ   

พฤษภาคม 
2565 

 

นางจิรภัทร 
พงศ์พัทธ์รุจ และ 
นางสาวพรทวีคุณ     
ศิริคุณ 

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

  

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3  โรงเรียน สถานที่ราชการ และสถานที่เอกชน 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 99,500  บาท

(เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมและ 
เตรียมเอกสารการประชุม 
จ านวน 10 คน ระยะเวลา 1 วัน 

        ไตรมาส  
3 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท  (10×1×80) 
- 800 - 800  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       

10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(10×2×25) 

- 500 - 500  

      -  ค่าพาหนะกรรมการ 2 คนๆ ละ 
500 บาท (2x500) 

- 1,000 - 1,000  

  รวมกิจกรรมที่ 1  - 2,300 - 2,300  
2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

สร้างความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา            
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ขั้นตอนการด าเนินงาน ครูวิชาการ
โรงเรียนละๆละ 1 คน วิทยากรและ
คณะท างาน 2 รุ่นๆ ละ  110 คน 

        ไตรมาส  
3 

  ค่าใช้จ่าย รุ่นที่ 1          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 110 คนๆ 

ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท(110×2×80) 
- 17,600 - 17,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
110 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25บาท  
(110×4×25) 

- 11,000 - 11,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก              
2 วันๆ ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท          
(2x5x600) 

6,000 - - 6,000  

      -  ค่าห้องประชุม 2 วัน -    6,000 -    6,000  
      -  ค่าพาหนะกรรมการ 10 คนๆ

ละ 300 บาท(10x300) 
-    3,000 -    3,000  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 5,000    5,000  
  ค่าใช้จ่าย รุ่นที่ 2          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 110 คนๆ 

ละ 2 มื้อๆ ละ 80 บาท(110×2×80) 
- 17,600 - 17,600  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

110 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25บาท  
(110×4×25) 

- 11,000 - 11,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก              
2 วันๆ ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท          
(2x5x600) 

6,000 - - 6,000  

      -  ค่าห้องประชุม 2 วัน -    6,000 -    6,000  
      -  ค่าพาหนะกรรมการ 10 คนๆ

ละ 300 บาท (10 x 300) 
-    3,000 -    3,000  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 5,000    5,000  
  รวมกิจกรรมที่ 2 12,000 75,200 10,000 97,200  
  รวมทั้งสิ้น 12,000 77,500 10,000 99,500  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. โรงเรียนเปลี่ยนผู้บริหาร เปลี่ยนครูวิชาการ ครูไม่เข้าใจการบริหารงานหลักสูตร 
2. ครูขาดทักษะกระบวนการพัฒนาเต็มปฐมวัย หลักสูตรการพัฒนาสมองส่วนหน้า 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. สร้างความเข้าใจและจัดอบรมพัฒนา/ศึกษาดูงาน 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. สถานศึกษามีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
        2. สถานศึกษาน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
        3.  สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรความจ าเป็นและ                    
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
        1. สถานศึกษามีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
        2. สถานศึกษาน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
        3. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตามความจ าเป็นและ ความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 สถานศึกษามีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ 
9.2 สถานศึกษาน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
9.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 

ชุมชน ท้องถิ่น 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ครูวิชาการทุกโรงเรียนๆ ละ 1 คน 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้. 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21  
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางฐิตารีย์ จุฑางกูร และนางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ 
โทรศัพท์/โทรสาร    094 392 4245  E-mail : thitaree.ju@gmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                            2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ข้อ 12.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ                   
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
          (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปอ่านคล่อง เขียนคล่อง               
โดยปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร(อ่านเข้าใจ)                 
เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนเป็นรายบุคคล  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
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จัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนักเรียนในสังกัดได้รั บ                 
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามระดับชั้น และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด

ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย  
2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของ

นักเรียน และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประสบความส าเร็จ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

2.3 เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ความส าคัญ และรับผิดชอบในการเร่งรัดพัฒนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามแนวทาง                          
การด าเนินงานขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21                         
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  รวมทั้งสนองนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่               
อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

2.4 เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามระดับชั้น                       
และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูผู้สอนในสังกัดได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ               
การเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

3.1.2 ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนา
ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้                    
ในศตวรรษท่ี 21 

3.1.3 นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้               
อ่านคล่องเขียนคล่อง มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม                
ตามระดับชั้น และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
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3.2.2 นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง           
มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามระดับชั้น และสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ในศตวรรษท่ี 21 แบบเชิงรุก ตามนโยบาย “เด็กไทย วิถีใหม่ อ่านออก
เขียนได้ทุกคน” ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

กรกฎาคม 
2565 

นางสาวพรทวีคุณ  
ศิริคุณ 
คณะศึกษานิเทศก์ 
และครูแกนน า 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันตามโครงการวันรักษ์ภาษาไทย             
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565   

มิถุนายน –
กันยายน 
2565 

นางฐิตารีย์ จุฑางกูร 
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

3 กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

กันยายน 
2565 

นางฐิตารีย์ จุฑางกูร 
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน มกราคม –กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต 3 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 71,850 บาท

(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการสร้าง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ในศตวรรษท่ี 21 แบบเชิงรุกตาม
นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก
เขียนได้ทุกคน” ในสถานการณ์              
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

        ไตรมาส  
4 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 180 คนๆ 

ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท  (180×1×80) 
- 14,400 - 14,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
180 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(180×2×25) 

- 9,000 - 9,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ 
ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
(2x6x600) 

7,200 - - 7,200  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 3,000 3,000  
      -  ค่าเงินรางวัล - 5,500 - 5,500  
  รวมกิจกรรมที่ 1  7,200 28,900 3,000 39,100  
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน        

ตามโครงการวันรักษ์ภาษาไทย           
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 

        ไตรมาส  
3-4 

  ค่าใช้จ่าย           
  2.1 ประชุมคณะกรรมการจัด               

การแข่งขัน 
         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท  (30×1×80) 

- 2,400 - 2,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการตัดสิน 30 คนๆ ละ            
2 มื้อๆ ละ 25 บาท (30x2x25) 

- 1,500 - 1,500  

  2.2 จัดกิจกรรมการแข่งขัน          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท  (55×1×80) 
- 4,400 - 4,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
55 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(55×2×25) 

- 2,750 - 2,750  

      -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ        
30 คนๆ ละ 500 บาท (30x500) 

15,000 - - 15,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      -  ค่าพาหนะคณะกรรมการ          

10 คนๆ ละ 470 บาท (10x470) 
-    4,700 -    4,700  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 2,000    2,000  
  รวมกิจกรรมที่ 2 15,000 15,750 2,000 32,750  
  รวมทั้งสิ้น 22,200 44,650 5,000 71,850  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3  ส่วนใหญ่ไม่จบเอกภาษาไทย จึงขาดความรู้ความช านาญการในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
ได้เต็มตามศักยภาพ 

2. ความรู้ ความเข้าใจ ที่ได้รับจากการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของครูอาจท าได้ไม่เต็ม               
ตามศักยภาพ 

3. ขาดความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุนหลังการอบรมปฏิบัติการโดยวิธีสร้างระบบพ่ีเลี้ยง  
และการนิเทศ ก ากับติดตาม (Coaching and Mentoring) ยังไม่ต่อเนื่องเพียงพอ หรือไม่ทั่วถึง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาไทย โดยเฉพาะที่ไม่ได้จบเอกภาษาไทยได้รับ               

การช่วยเหลือสนับสนุนโดยวิธีสร้างระบบพี่เลี้ยงและการนิเทศ ก ากับติดตาม (Coaching and Mentoring) 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. ครูผู้สอนในสังกัดได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 
        2. ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้                     
ในการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย          
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
        3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
        1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการพัฒนากระบวนการ                     
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

 
ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

        2. นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามระดับชั้น 
และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 70 
 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ               
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

9.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                          
มี Best Practice ด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 เรื่อง 

9.3 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

9.5 นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง มีสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูง และใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามระดับชั้น และสอดคล้องกับ                         
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
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โครงการ พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้. 
กลยุทธ์ สพฐ.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  

กลยุทธ์ สพท.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21  
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
ผู้ประสานงานหลัก  นางชนิกานต์  โสภาพิศ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นม.3 
โทรศัพท์/โทรสาร  087 258 4615     E-mail : katoon.29@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง      
ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฎิรูปประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้มี                    

การพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัย              
ทุกด้านโดยการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึง               
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถคิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี



 

125 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่             
มีความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ 

ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะสื่อสาร ทักษะ  
การคิดค านวณ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต เป็นทักษะที่มีความส าคัญที่จะต้องจัดให้กับผู้เรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนครูผู้สอนต้องมีการออกแบบการเรียนรู้และมีแผนการสอนที่เอ้ือต่อ                   
การเรียนรู้ของเด็กโดยครูต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะ
ส าหรับครูผู้สอนนั้นเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการจัด                
การเรียนรู้เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. 
และ สพท.ที่ต้องการพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตระหนักและเห็นความจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งครูและนักเรียน                      
อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีความรู้ 

ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความรู้     

ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้บาร์โมเดล 
2.3 เพ่ือพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาน าไปสู่การจัดการเรียนการสอน               

ในศตวรรษท่ี 21 
2.4 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพ 
2.5 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ 
2.6 เพ่ือส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี  

ต่อการเรียนรู้ 
2.7 เพ่ือสนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ.และ สพท. ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้          

สู่ศตวรรษท่ี 21 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัด  จ านวน 160  คน  
3.1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 160 คน 
3.1.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

จ านวน 80 คน 
3.1.4 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 70 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้ 
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3.2.2 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
3.2.3 ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
3.2.4 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบการจัดกิจกรรม 
1.2 จัดกิจกรรมตามแผน 

ธันวาคม 
2564 -
มกราคม 
2565 

นางชนิกานต์   
โสภาพิศ 

  กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประสานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.3 จัดกิจกรรมตามแผน 

กุมภาพันธ์-
พฤษภาคม 

2565 
 

นางชนิกานต์   
โสภาพิศ 

2 การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความรู้               
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์                 
โดยใช้บาร์โมเดล 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประสานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.3 จัดกิจกรรมตามแผน 

ธันวาคม 
2564 -

พฤษภาคม
2565 

นางสาวสุปรีดา 
สถิตธรรมรัตน์,
นางสาวสรารัตน์  
ฉลองกลาง 

3 การพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบการจัดกิจกรรม 
4.2 จัดกิจกรรมตามแผน 

ธันวาคม 
2564 -

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางสาวพชร 
ยังให้ผล 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาฯ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
5.1 ประสานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
5.3 จัดกิจกรรมตามแผน 

กุมภาพันธ์-
พฤษภาคม 

2565 

นางสาวพชร 
ยังให้ผล 

4 การพัฒนาครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) 
กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับ ม.ต้น             
ในการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 ประสานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.3 จัดกิจกรรมตามแผน 
 

มีนาคม-
เมษายน 
2565 

นางพัชราภรณ์ 
พินิจพงศ์ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2564 –  กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3  โรงเรียน  สถานที่ราชการ 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 135,000 บาท 

(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 การพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ 

ภาษาอังกฤษ 
         

1  กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

        ไตรมาส  
1-2 

  ค่าใช้จ่าย          



 

128 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20×1×80) 
- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             
20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(20×2×25) 

- 1,000 - 1,000  

      -  ค่าพาหนะกรรมการ 10 คนๆ
ละ 300 บาท (10 x 300) 

- 3,000 -    3,000  

  รวม -    5,600 - 5,600  
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 
ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

        ไตรมาส  
2-3 

  ค่าใช้จ่าย  รุ่นที่ 1          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (80×1×80) 
- 6,400 - 6,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการตัดสิน 80 คนๆ ละ     
2 มื้อๆ ละ 25 บาท (80x2x25) 

- 4,000 - 4,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  

      - ค่าพาหนะคณะกรรมการ          
10 คนๆ ละ 350 บาท (10x350) 

-    3,500 -    3,500  

      -  ค่าสถานที่จัดอบรม 1 วัน - 2,000 -    2,000  
  ค่าใช้จ่าย  รุ่นที่ 2          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (80×1×80) 
- 6,400 - 6,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการตัดสิน 80 คนๆ ละ              
2 มื้อๆ ละ 25 บาท (80x2x25) 

- 4,000 - 4,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      - ค่าพาหนะคณะกรรมการ             

10 คนๆ ละ 350 บาท (10x350) 
-    3,500 -    3,500  

      -  ค่าสถานที่จัดอบรม 1 วัน - 2,000 -    2,000  
  รวม 6,000 31,800 - 37,800  
 การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร ์
         

 3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ              
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์             
โดยใช้บาร์โมเดล 

        ไตรมาส  
1-3 

  ค่าใช้จ่าย  รุ่นที่ 1          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (80×1×80) 
- 6,400 - 6,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการตัดสิน 80 คนๆ ละ              
2 มื้อๆ ละ 25 บาท (80x2x25) 

- 4,000 - 4,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  

      - ค่าพาหนะคณะกรรมการ            
10 คนๆ ละ 400 บาท (10x400) 

-    4,000 -    4,000  

      -  ค่าสถานที่ 1 วัน - 2,000 -    2,000  
  ค่าใช้จ่าย  รุ่นที่ 2          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (80×1×80) 
- 6,400 - 6,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการตัดสิน 80 คนๆ ละ                
2 มื้อๆ ละ 25 บาท (80x2x25) 

- 4,000 - 4,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      - ค่าพาหนะคณะกรรมการ            

10 คนๆ ละ 400 บาท (10x400) 
-    4,000 -    4,000  

      -  ค่าสถานที่ 1 วัน - 2,000 -    2,000  
  รวม 6,000 32,800 - 38,800  
 การพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระฯ  

สุขศึกษาและพลศึกษา 
         

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

        ไตรมาส  
1-2 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 25 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (25×1×80) 
- 2,000 - 2,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
25 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(25×2×25) 

- 1,250 - 1,250  

      - ค่าพาหนะกรรมการ 5 คนๆ ละ 
300 บาท (5x300) 

-    1,500 -    1,500  

                              รวม - 4,750 -   4,750  
5 กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ             

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 

        ไตรมาส  
2-3 

  ค่าใช้จ่าย            
       -  ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (80×1×80) 
- 6,400 - 6,400  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการตัดสิน 80 คนๆ ละ            
2 มื้อๆ ละ 25 บาท (80x2x25) 

- 4,000 - 4,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท (5 x 600) 

3,000 - - 3,000  

      - ค่าถ่ายเอกสาร - -   3,050      3,050  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      - ค่าพาหนะคณะกรรมการ            

10 คนๆ ละ 400 บาท (10x400) 
-    4,000 -    4,000  

      -  ค่าสถานที่ 1 วัน - 1,800 -    1,800  
  รวม 3,000 16,200 3,050 22,250  
 การพัฒนาครูผู้สอน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียน           
ขยายโอกาสทางการศึกษา) 

         

6 กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผู้สอนระดับ ม.ต้น               
ในการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพ 

        ไตรมาส  
2-3 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 70 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท  (70×1×80) 
- 5,600 - 5,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             
70 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25บาท  
(70×2×25) 

- 3,500 - 3,500  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  

      -  ค่าสถานที่ 1 วัน - 3,000 -    3,000  
      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,000    1,000  
      - ค่าพาหนะ 25 คนๆ ละ                

388 บาท (25x388) 
-    9,700 -    9,700  

  รวม 3,000 21,800 1,000   25,800  
  รวมทั้งสิ้น 18,000 112,950 4,050 135,000  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
2. ครูเข้าร่วมโครงการจ านวนน้อย 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
2. จัดท าหนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรมตามโครงการ 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัด สพป.นม.3  
        2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
        3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับ ม.ต้น  
        4. ครูผู้สอนระดับ ม.ต้น 

 
ร้อยละ 80 

 

เชิงคุณภาพ 
        1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับระดับประถมศึกษาปีที่1 -3 สังกัด สพป.นม.3                  
มีความรู้ความความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
        2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับระดับประถมศึกษาปีที่6  สังกัด สพป.นม.3 มีความรู้
ความความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้บาร์โมเดล 
        3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
        4. ครูผู้สอนระดับ ม.ต้น ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพ 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและเทคนิควิธีการสอนในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 
9.2 ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
9.3 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
- ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัด สพป.นม.3  จ านวน 160  คน 
- ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับระดับประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัด สพป.นม.3  จ านวน 160 คน 

            - ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ สังกัด สพป.นม.3  จ านวน 80 คน 
           -  ครูผู้สอนระดับ ม.ต้น ความรู้ความสามารถในสังกัด สพป.นม.3  จ านวน 70 คน 
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โครงการ                      ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
                                          เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ. 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ สพท. 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวกาญจนา มีสุข 
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 9021 ต่อ 853 E-mail : kanjana_meesuk2520@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล             
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้             
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
          (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ                
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท าร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐบาลมียุทธศาสตร์พัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทางศาสตร์

พระราชา อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโครงการแก่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา                
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) เป็นพันธกิจส าคัญ ประจ าปี
งบประมาณ 2564-2565 และเป็นนโยบายด้านคุณภาพ การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก              
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข            
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง โดย สพฐ.ได้ก าหนดแนวทางให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต                   
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มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อย เขตละ 1 แห่ง                
ซ่ึง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ยังไม่มีสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ จึงเห็นควรส่งเสริม
สนับสนุน ก ากับติดตาม ขยายผลการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สถานศึกษา              
ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ภายในปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จึงได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็น                       
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ  
2.2 เพ่ือบรรลุเป้าหมายแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          

สู่สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ 2 โรงเรียน ผ่านเป็นศูนย์การเรียนรู้
ครบทั้ง 2 โรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 แจ้งสถานศึกษา ก าหนดวัน เวลา สถานที่ออกติดตาม 
1.4 ออกนิเทศ ติดตามฯ 
1.5 สรุป รายงานผล 

ธันวาคม 
2564 -
กันยายน 
2565 

นางสาวกาญจนา  
มีสุข 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    
ด้านการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

มกราคม 
2565 

นางสาวกาญจนา  
มีสุข 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.2 แจ้งสถานศึกษา ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
2.4 สรุป รายงานผล 

3 กิจกรรมที่ 5 สรุป รายงานผล กันยายน 
2565 

นางสาวกาญจนา  
มีสุข 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565  
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนบ้านปางไม้ อ.เสิงสาง, โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อ.ปักธงชัย

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 50,000 บาท 

(ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ออกนิเทศ ติดตาม                

การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงเป็น                      
ศูนย์การเรียนรู้ 

        ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ            

5 คนๆ ละ 240 บาท 6 วัน(5x240x6) 
- 7,200 - 7,200  

       -  ค่าพาหนะคณะกรรมการ           
5 คนๆ ละ 550 จ านวน 6 วัน 
(5x550x6) 

- 16,500 - 16,500  

  รวม - 23,700 - 23,700  
2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา   

       ไตรมาส   
2 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 จ านวน 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียน

บ้านเมืองปักสามัคคี 
        

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (60x1x80) 
- 4,800 - 4,800  

      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท
(60x2x25) 

- 3,000 - 3,000  

      - ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ 
ละ 600 บาท (6x600) 

3,600 - - 3,600  

      - ค่าท่ีพักวิทยากร 1 คืน - 1,200 - 1,200  
      - ค่าพาหนะวิทยากร,

คณะกรรมการและผู้เข้าอบรม                 
16 คนๆ ละ 625 บาท (16x625) 

- 10,000 - 10,000  

      - ค่าวัสดุจัดอบรม - - 3,700 3,700  
  รวม 3,600 19,000 3,700 26,300  
  รวมทั้งสิ้น 3,600 42,700 3,700 50,000  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

อาจเกิดการคลาดเคลื่อนในปฏิทินก าหนดเวลาในการออกนิเทศ ติดตาม 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน โดยมีก าหนดปฏิทินที่ชัดเจน และศึกษาปัญหาและร่วมกับ
สถานศึกษาหาทางแก้ไข 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        โรงเรียนในสังกัด จ านวน 2 โรงเรียน ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้                     
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภายในปี 2565 
 

 
2 โรงเรียน 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
         ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

 
ร้อยละ 80 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เพ่ือให้สถานศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน ที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ 
9.2 เพ่ือบรรลุเป้าหมายแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพียง              

สู่สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี และโรงเรียนบ้านปางไม้ 

จ านวน 60  คน 
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โครงการ                      พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
อย่างยั่งยืน บูรณาการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ สพท.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวพรพิมล  เปล่งคงคม 
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 9021 ต่อ 852  E-mail : pad8989@gmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล             
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้  และทักษะในศตวรรษที่  21                         
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
          (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีควา มสามารถ              
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท าร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน นโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ด าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจ าชั้น            
ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและ             
ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินการ ในกระบวนการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น
ครูที่ปรึกษาจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
แล้วน าผลที่ได้มาจ าแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง แยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา     
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ตระหนักและให้ความส าคัญ
เครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน และมีนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน เพ่ือนที่ปรึกษา YC โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มี           
ความพร้อมในด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักประชาธิปไตย มีความพอเพียงและไม่ข้องแวะกับอบายมุข   
จึงได้จัดท าโครงการสภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บูรณาการเครือข่ายพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ                

มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน 
2.2 เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา YC  กิจกรรม

เครือข่าย เฝ้าระวังสถานการณ์ และคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของส านักงาน               
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์อย่างเป็นรูปธรรม                     
ในกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ                

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 จ านวน 183 คน  

3.1.2 เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ และคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน ระดับกลุ่มพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน 12 กลุ่ม 

3.1.3 จัดประกวดสภานักเรียนต้นแบบ เพ่ือนที่ปรึกษา YC ระดับอ าเภอ และระดับ                  
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5 โรงเรียน 

3.1.4 มีข้อมูลสารสนเทศจากการรายงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ                   
เด็กนักเรียนตามกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน 12 กลุ่ม ที่สามารถน าไปเป็น                  
แนวทางการพัฒนา ป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือในกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน 
3.2.2 สถานศึกษามีองค์กรสภานักเรียนที่ เข้มแข็ง มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน                 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและด าเนินการพัฒนาองค์กรสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องตามวิถีประชาธิปไตย 
ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขและมีความสุข เคารพกฎ กติกาของสังคม มีจิตอาสา
พัฒนาการด าเนินงานทุกส่วนได้อย่างเข้มแข็ง 

3.2.3 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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3.2.4 โรงเรียนมีกลไกการท างานที่เข้มแข็ง  สามารถป้องกันและแก้ไข พิชิตปัญหา                   
อย่างบูรณาการ ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่1 พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 1.1 ประชุมนโยบายการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบ           
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.2  โรงเรียนประเมินการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน 
1.3  ประชุมกรรมการสร้างเครื่องมือประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน 
1.4  สรุปผลการประเมิน 

 
 

ธันวาคม 
2564 - 
มกราคม  
2565 

 
 
นางสาวพรพิมล     
เปล่งคงคม 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเครือข่าย เฝ้าระวังสถานการณ์ และคุ้มครอง
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา จ านวน 12 กลุ่ม 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย สถานศึกษาปลอดภัยและ
ด าเนินงานจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา จ านวน 12 กลุ่ม 
2.2 สร้างเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียนและรูปแบบการรายงานเหตุ  
ที่มีความเสี่ ยงจากภัยคุกคาม โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม  
2.3 ติดตามลงพ้ืนที่ด าเนินการเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ และช่วยเหลือ
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

ธันวาคม 
2564 - 
กันยายน  
2565 

นายอานนท์          
เกสันเทียะ 
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 สภานักเรียน เพ่ือนที่ปรึกษา YC  
3.1 ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนและแต่งตั้ง              
สภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา  จากประธานนักเรียนระดับ                   
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน 12 กลุ่ม 
3.2 ประกวดแข่งขันต้นแบบสภานักเรียน เพ่ือนที่ปรึกษา YC ระดับ
อ าเภอและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

ธันวาคม 
2564 - 
กันยายน  
2565 

นางสาวพรพิมล 
เปล่งคงคม                
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.3 ประกวดระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
3.4 ประกวดครูต้นแบบทักษะชีวิต ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเครือข่าย เฝ้าระวังสถานการณ์ และคุ้มครอง
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ธันวาคม 
2564 -  
กันยายน  
2565 

นางสาวพรพิมล 
เปล่งคงคม                
และคณะ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 3                

และโรงเรียนในสังกัด  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 70,000 บาท  

(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1.1 และ 2.1 ประชุม       

เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และรับนโยบาย 
การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน             
โดยบูรณาการประชุมร่วมกับ                  
การพัฒนาเครือข่ายด าเนินการสร้าง
ความปลอดภัยในสถานศึกษา                  
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา, เจ้าหน้าที่
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่  

        ไตรมาส   
1-4 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3  (on line google meet) 
จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 1 วัน 

         

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆ ละ 

4 มื้อๆ ละ 80 บาท (15x4x80) 
- 4,800 - 4,800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม             
15 คนๆ ละ 8 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(15x8x25) 

- 3,000 - 3,000  

  รวม - 7,800 - 7,800  
2 กิจกรรมที่ 1.3 ประชุมกรรมการ          

สร้างเครื่องมือ ประเมินการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน 

       ไตรมาส   
1-2 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน 7 คนๆ ละ            

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (7x1x80) 
- 560 - 560  

      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
7 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(7x2x25) 

- 350 - 350  

  รวม - 910 - 910  
3 กิจกรรมที่ 2 ประชุมกรรมการสร้าง

เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียนและ
รูปแบบการรายงานเหตุ ที่มีความเสี่ยง
จากภัยคุกคาม โดยเฉพาะ                  
ด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม                
ทางสังคม จ านวน 10 คน 

       ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ            

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 
- 800 - 800  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            

10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(10x2x25) 

- 500 - 500  

  รวม - 1,300 - 1,300  
4 กิจกรรมที่ 3 สภานักเรียน                  

เพ่ือนที่ปรึกษา YC 
    ไตรมาส   

1-4 
 3.1 คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน

เขตพ้ืนที่การศึกษา จากประธาน       
สภานักเรียนประจ ากลุ่มพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา              
12 กลุ่ม ประกอบด้วยประธาน
นักเรียน 1 คน  ครูที่ปรึกษา 1 คน 
และคณะกรรมการ 10 คน รวมทั้งสิ้น 
34 คน 

     

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน 34 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (34x1x80) 
- 2,720 - 2,720  

      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
34 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(34x2x25) 

- 1,700 - 1,700  

 3.2 ประกวดต้นแบบสภานักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จาก           
สภานักเรียนระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 12 กลุ่ม  
(นักเรียน 10 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน)  
คณะกรรมการ /เจ้าหน้าที่ 15 คน        
รวมทั้งสิ้น 147 คน 

     

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน 147 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (147x1x80) 
- 11,760 - 11,760  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

147 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(147x2x25) 

- 7,350 - 7,350  

      - ค่าตอบแทนกรรมการ 10 คนๆ 
ละ 600 บาท (10x600) 

6,000 - - 6,000  

      -  โล่รางวัลและเกียรติบัตร - - 6,000 6,000  
 3.3 ประกวดระบบการดูแลช่วย

นักเรียนของโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 3 รางวัล 

     

  รางวัลที่ 1 จ านวนเงิน  3,000  บาท          
  รางวัลที่ 2 จ านวนเงิน  2,000  บาท          
  รางวัลที่ 3 จ านวนเงิน  1,000  บาท          
  ค่าใช้จ่าย          
      - เงินรางวัล จ านวน 3 รางวัล  

(3,000+2,000+1,000) 
- 6,000 - 6,000  

      -  ค่าตอบแทนกรรมการ 5 คนๆ 
ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  

      -  โล่รางวัลและเกียรติบัตร - - 5,260 5,260  
 3.4 ประกวดครูต้นแบบทักษะชีวิต 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 รางวัล 
     

  รางวัลที่ 1 จ านวนเงิน  3,000  บาท          
  รางวัลที่ 2 จ านวนเงิน  2,000  บาท          
  รางวัลที่ 3 จ านวนเงิน  1,000  บาท          
  ค่าใช้จ่าย          
      - เงินรางวัล จ านวน 3 รางวัล  

(3,000+2,000+1,000) 
- 6,000 - 6,000  

      -  ค่าตอบแทนกรรมการ 5 คนๆ 
ละ 600 บาท (5x600) 

3,000 - - 3,000  

      -  ค่าวัสดุเกียรติบัตร - - 1,200 1,200  
  รวม 12,000 35,530 12,460 59,990  
  รวมทั้งสิ้น 12,000 45,540 12,460 70,000  
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7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

เกิดจากการที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบไม่ให้ความส าคัญและไม่น าไปปฏิบัติ                    
อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
นิเทศติดตามในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะก่อนด าเนินการ ระหว่าง

ด าเนินการจนสิ้นสุดโครงการ 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. มีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือผ่านกิจกรรมคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
อย่างรอบด้าน 
        2.  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3 
        3 . โรงเรียนภาครัฐจ านวน 183 ได้รับการดูแลช่วยเหลือผ่านกิจกรรมคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน อย่างรอบด้านและเป็นระบบ 
         4. มีจ านวนเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา คุ้มครองนักเรียน                     
ในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
อย่างบูรณาการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และประกาศของ  
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
         1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
มีโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับอ าเภอๆ ละ            
2 โรงเรียน 
       2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นฐานทุกคน มีภูมิคุ้มกัน 
ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงต่อกันมา 
       3. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้รับการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ 
       4. โรงเรียนมีกลไกการท างานที่เข้มแข็ง สามารถป้องกันและแก้ไข พิชิตปัญหา            
อย่างบูรณาการ ภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       5. มีการวางระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
       6. มีการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
       7. มีการจัดกิจกรรมแนะแนวและการให้บริการแนะแนวในโรงเรียน 

 
 
 
 

ร้อยละ 80 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                

ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทางร่ายกายหรือทางจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม                      
ทางการศึกษา ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน ทันเหตุการณ์  

 9.2 มีเครือข่ายในการคุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
 9 .3 สถานศึกษา พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้ เป็นแบบอย่างที่ ดีของสั งคม                              

โดยผ่านกิจกรรมสภานักเรียน มีความเป็นผู้น า ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เป็นผู้มีคุณธรรม คุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ และมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนสังกัด จ านวน 183 โรงเรียน 
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โครงการ                      แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ สพท.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้ประสานงานหลัก  นางสาวพรพิมล  เปล่งคงคม 
โทรศัพท์/โทรสาร     0 4444 9021 ต่อ 852    E-mail : pad8989@gmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
นักเรียนในสังคมปัจจุบันนั้นมีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมในหลายๆ เรื่อง 

รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่ได้ค านึงถึงความสามารถ ความถนัด และความชอบ           
ที่แท้จริง การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนที่ตนเลือก ทั้งเนื้อหาสาระการเรียน           
สายอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในสายวิชานั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา
ขึ้นมาภายหลัง เมื่อนักเรียนเลือกสายการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง ทั้งไม่สามารถศึกษาได้
จนจบหลักสูตร หรือไม่สามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้มาประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่ความล้มเหลว              
ในการศึกษาประกอบกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษา               
ภาคบังคับ วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
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เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง นักเรียนเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต 
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ จึงได้จัดท าโครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็ง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานแนะแนวอาชีพ โดยพัฒนาผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย

การศึกษาเพ่ือการมีงานท าอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ในอาชีพ ส ารวจอาชีพ และเตรียมตัวสู่อาชีพ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถก าหนดเป้าหมายในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ          

ได้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัด                

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 63 โรงเรียน 
จ านวน 63 คน เพ่ือจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 

3.1.2 นักเรียนและครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ครู 1 คน 
นักเรียนโรงเรียนละ 5 คน รวมจ านวน 315 คน เข้าค่ายฝึกอาชีพ ตามความถนัด เพ่ือให้มีความตระหนัก             
ในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท าและประกอบอาชีพได้ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
3.2.2 นักเรียนมีความตระหนักในอาชีพสามารถเลือกอาชีพและศึกษาต่อตามความถนัด 

ความต้องการและความสนใจ 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ส ารวจความต้องการของผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ 
และความต้องการด้านอาชีพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1.1 ส่งแบบส ารวจ   
     1.2 สรุป ประมวลผล 

ธันวาคม 
2564 

นางสาวพรพิมล       
เปล่งคงคม 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวอาชีพตามความต้องการ
และความถนัด 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวอาชีพ 
     2.2 สรุป วางแผนก าหนดหลักสูตรค่ายฝึกอาชีพตามความต้องการ
และความถนัด  

มกราคม 
2565 

นางสาวพรพิมล       
เปล่งคงคม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมที่ 3 ค่ายฝึกอาชีพตามความต้องการและความถนัด 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     3.1 ประชุมคณะวิทยากร 
     3.2 นักเรียนฝึกอาชีพตามความต้องการและความถนัด 

มกราคม -
กุมภาพันธ์ 

2565 

นางสาวพรพิมล       
เปล่งคงคม 

4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามประเมินและรายงานผล กรกฎาคม      
2565 

 

นางสาวพรพิมล       
เปล่งคงคม 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวอาชีพตามความต้องการและ              

ความถนัด ณ ศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่  อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
2. ค่ายฝึกอาชีพตามความต้องการและความถนัด ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  

อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 59,930 บาท 

(ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครู

แนะแนวอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัด เป้าหมายครูที่รับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพในโรงเรียนขยาย
โอกาส จ านวน 63 คน และเจ้าหน้าที่
จ านวน 12 คน รวม 75 คน 

        ไตรมาส   
2 

  ค่าใช้จ่าย          
       - ค่าอาหารกลางวัน 75 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (75x1x80) 
- 6,000 - 6,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            

75 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(75×2×25) 

- 3,750 - 3,750  

  รวม - 9,750 - 9,750  
2 กิจกรรมที่ 3 ค่ายฝึกอาชีพตาม            

ความต้องการและความถนัด 
เป้าหมายนักเรียน โรงเรียนละ 5 คน 
ครูผู้ควบคุมในโรงเรียนขยายโอกาส           
1 คน คณะท างาน (315+63+8) 
จ านวน 386 คน 

       ไตรมาส   
2 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน 386 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (386×1×80) 
- 30,880 - 30,880  

      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
386 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(386x2x25) 

- 19,300 - 19,300  

  รวม - 50,180 - 50,180  
  รวมทั้งสิ้น - 59,930 - 59,930  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อสายสามัญเพ่ือจบระดับปริญญาท าให้              
การส่งเสริมด้านวิชาชีพขาดความสนใจ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์แนะแนวอาชีพกับผู้ปกครองและนักเรียน 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        โรงเรียนขยายโอกาสจ านวน 63 โรงเรียน ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนว                   
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 
ร้อยละ 80 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
         1. ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
        2. นักเรียนมีความตระหนักในอาชีพสามารถเลือกอาชีพและศึกษาต่อตามความถนัด
และความต้องการและความสนใจ 

 
ร้อยละ 80 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจและมีความสามารถเพ่ือที่จะได้

ตัดสินใจในการเลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
9.2 นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                  

เพ่ือให้นักเรียนนั้นได้สั่งสมความรู้ความสามารถได้ตรงกับสายอาชีพที่ตนมีความสนใจ 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานแนะแนวอาชีพในโรงเรียน 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน       
   สพป. : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ.   4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท.   4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มอ านวยการ   
ผู้ประสานงานหลัก  นายธานินทร์  ศิริก าเนิด  
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 9021 ต่อ 895   E-mail : Arocha2521@hotmail.com    

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ และการศึกษาเป็นสิทธิ       

ขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน  
เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ  
และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ         
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามา   
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือสามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ                             
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต               
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21               
และแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุ ทธศาสตร์หลัก                     
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
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วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนั้น การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ                            
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดี  มีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุด
เพ่ือให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  เก่ง และมีคุณภาพพร้อม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า                               
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี                  
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม มีนิสัยรักการเรียนรู้และ                  
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี ทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 
และเป็นผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง   

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนา
บุคลากรพร้อมกับการยกระดับระบบการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานและคุณภาพ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ในด้านการบริหารงานที่ดี จึงจ าเป็นจะต้องจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 
สพป. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานที่เหมาะสม  

พร้อมทั้งสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้โดยใช้ระบบการควบคุมภายใน 
2.2 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถตอบประเด็นตัวชี้วัด                  

และรายงานผลตามระบบ KRS และวิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็นตามเกณฑ์การประเมิน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างความตระหนักในการพัฒนางานร่วมกัน 
2.4 เพ่ิมคุณภาพของผลผลิต/ผลงาน เพ่ือสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่สามารถส่งมอบ

ให้กับผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการ ต่อหน่วยงาน              

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่ได้รับ
มอบหมายไม่น้อยกว่า 40 คน 

 3.1.2 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3              
จ านวน 200 คน ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   

3.1.3 โรงเรียนในสังกัดได้รับการตรวจสอบการด าเนินการรายงานการควบคุมภายใน                 
ได้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 20 โรงเรียน  

3.1.4 ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาตามระบบการพัฒนา
คุณภาพตามกิจกรรม 5 ส.  จ านวน 50 คน 
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3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

สามารถประเมินตนเองตามแบบประเมินผลและติดตามการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 

3.2.2 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
สามารถตอบประเด็นตัวชี้วัด และรายงานผลตามระบบและวิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น
ตามเกณฑ์การประเมินได้ 

3.2.3 โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการตรวจสอบ ได้ทราบถึงแนวทางการด าเนินการรายงาน   
ระบบการควบคุมภายใน ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

3.2.4 ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดตระหนักถึงความสะอาด ความสามัคคีในการท างาน
ร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์กร 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือศึกษา วิเคราะห์แนวทางการบริหาร
จัดการมาตรฐานส านักงาน 
2. ประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน 
3. ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน 
4. จัดท าเอกสารสรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

กุมภาพันธ์ -
กันยายน 
2565 

นายธานินท์          
ศิริก าเนิด และ 
น.ส.วายุพร          
อุดมตะคุ 

2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ (KRS) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวทาง 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด 
2. ประชุมคณะกรรมการถึงวิธีการด าเนินงาน 
3. จัดท าเอกสารสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 
2565 

 

น.ส.อโรชา  
สุวรรณดี 

3 กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติงานตรวจติดตามงานควบคุมภายใน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 
2. วางแผนการตรวจสอบ 

ตุลาคม  
2564 -  
กันยายน 
2565 

นายธานินทร์       
ศิริก าเนิด และ 
น.ส.อโรชา  
สุวรรณดี 



 

155 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. การปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานการควบคุม
ภายใน ของสถานศึกษาในสังกัด 

4 กิจกรรมที่ 4 การด าเนินการประเมินสถานะของหน่วยงานระบบ
ราชการ 4.0 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อด าเนินการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานระบบราชการ 4.0 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ตุลาคม  
2564 -  
กันยายน 
2565 

นายธานินท์          
ศิริก าเนิด และ 
น.ส.วายุพร          
อุดมตะคุ 

5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม 5 ส. 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
2. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
3. กิจกรรม 5 ส. ระหว่างโรงเรียนในสังกัดกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน 

มกราคม – 
กันยายน 
2565 

นายธานินทร์                       
ศิริก าเนิด และ 
น.ส.อโรชา  
สุวรรณดี 

6 กิจกรรมที่ 6 สัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
1. สัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
ทุกหน่วย 

กันยายน 
2565 

นายธานินทร์  
ศิริก าเนิด และ 
น.ส.เพ็ญพิชชา 
เยาว์สูงเนิน 

7 กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิตอลใหม่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 
2. ประชุมออนไลน์ 

สิงหาคม 
2565 

นายสุภรัฐ            
แป้นคงพะเนาว์ 

8 กิจกรรมที่ 8 การจัดประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุม
บอร์ดผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 
1. การจัดประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมบอร์ดผู้บริหาร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ตุลาคม  
2564 -  
กันยายน 
2565    

นางดวงใจ            
เลิศภูมิจิต 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2564 -  กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3    

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 40 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน อ าเภอปักธงชัย  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน                 

173,700 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป.
นครราชสีมา เขต 3 

    ไตรมาส   
2 - 4 

 ค่าใช้จ่าย      
      1.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหาร
จัดการมาตรฐานส านักงาน  จ านวน 
40 คน 

     

      - ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (40x1x80) 

 
- 

 
3,200 

 
- 

 
3,200 

 

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
40 คนๆละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(40x2x25) 

- 2,000 - 2,000  

      - ค่าถ่ายเอกสาร  - 1,000 1,000  
     1.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

ติดตามและรายงานผลในระบบ         
E-MES  จ านวน  40 คน 

     

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
40 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(40x1x25) 

- 1,000 - 1 ,000  

      - ค่าถ่ายเอกสาร  - 500 500  
                   รวม - 6,200 1,500 7,700  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (KRS) 

    ไตรมาส   
2 - 4 

 2.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหาร
จัดการมาตรฐานส านักงาน จ านวน 40 คน 

     

 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (40x1x80) 
- 3,200 - 3,200  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(40x2x5) 

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

 

      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,000 1,000  
 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตาม

และรายงานผลในระบบ (KRS) 
     

 ค่าใช้จ่าย      
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          

40 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(40x1x25) 

- 1,000 - 1,000  

      - ค่าถ่ายเอกสาร - - 500 500  
 รวม - 6,200 1,500 7,700  
3 กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติงานตรวจ

ติดตามงานควบคุมภายใน 
    ไตรมาส   

1 - 4 
  ค่าใช้จ่าย          
  3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานควบคุมภายใน (โรงเรียนละ 1 คน) 
ระยะเวลา 1 วัน จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 
100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท (200×1×80) 

- 16,000 - 16,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(200×2×25) 

- 10,000 - 10,000  

      -  ค่าพาหนะ (ชดเชยน้ ามัน
เชื้อเพลิง) จ านวน 10 คนๆ ละ       
500 บาท (10x500) 

- 5,000 - 5,000  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 5,000 5,000  
       -  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน          

2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท  
(2x6x600) 

7,200 - - 7,200  

  3.4 การปฏิบัติการตรวจติดตามการ
ควบคุมภายในให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
40 โรงเรียน 

         

       -  ค่าพาหนะ 40 โรงเรียนๆ ละ 
350 บาท (40x350) 

- 14,000 - 14,000  

       -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 15 วันๆ 
ละ 240 บาท (5x15x120) 

- 9,000 - 9,000  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,500 1,500  
  รวม 7,200 54,000 6,500 67,700  
4 กิจกรรมที่ 4 การด าเนินการประเมิน

สถานของหน่วยงานเป็นระบบราชการ 
4.0 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

    ไตรมาส   
1 - 4 

  ค่าใช้จ่าย          
  4.1 ประชุมเตรียมการวิเคราะห์งาน

และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
จ านวน 40 คน ระยะเวลา 1 วัน 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (40×1×80) 

- 3,200 - 3,200  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         

40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(40×2×25) 

- 2,000 - 2,000  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 2,000 2,000  
  4.2 ด าเนินการรายงานพร้อมจัดท า

คู่มือการ 
         

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 2,000 2,000  
  4.3 การติดตามและประเมินผล      

การด าเนินงาน PMQA จ านวน         
40 คน ระยะเวลา 1 วัน 

         

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
40 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท 
(40x1x25) 

- 1,000 - 1,000  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,000 1,000  
  รวม - 6,200 5,000 11,200  
5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม 5 ส.      ไตรมาส    
  ค่าใช้จ่าย         2 - 4 
  5.1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ

ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประธานกลุ่มและนายกสมาคมครู             
ทั้ง 4 อ าเภอ นักการภารโรงฯลฯ 
เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาอ่างหิน จ านวน 50 คนๆ ละ 
4 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2-3 
เดือนต่อ 1 ครั้ง) 

         

      - ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 
4 มื้อๆ ละ 80 วันๆ (50x4x80)  
 

- 16,000 - 
 

16,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          

50 คนๆ ละ 8 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(50x8x25)   

 
- 
 

 
10,000 

 

 
- 
 

 
10,000 

 

 

      -  ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง - 5,000 - 5,000  
      -  ค่าวัสดุ และและอุปกรณ์ใน          

การด าเนินงาน 
- - 5,000 5,000  

  5.2 กิจกรรมด าเนินกิจกรรม 5 ส. 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 จ านวน          
50 คน ระยะเวลา 1 วัน 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (50×1×80) 

- 4,000 - 4,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(50×2×25) 

- 2,500 - 2,500  

      -  ค่าวัสดุ - - 2,000 2,000  
  รวม - 37,500 7,000 44,500  
6 กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ์ให้รูปแบบดิจิตอลใหม่   
    ไตรมาส 

4 
  ค่าใช้จ่าย          
  7.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ

เตรียมการอบรม จ านวน 10 คน 
ระยะเวลา 1 วัน 

         

      - ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 วันๆ (10x1x80)  

- 800 - 
 

800  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(10x2x25)   

 
- 
 

 
500 

 

 
- 
 

 
500 

 

 

  7.2 ด าเนินการประชุมออนไลน์ 
จ านวน 20 คน ระยะเวลา 2 วัน 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20×1×80) 

- 1,600 - 1,600  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(20×2×25) 

- 1,000 - 1,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ 
ละ 5 ชม.ๆ ละ 600 บาท จ านวน             
2 วัน (1x5x600x2) 

6,000 - - 6,000  

  รวม 6,000 3,900 - 9,900  
6 กิจกรรมที่ 8 การจัดประชุมรายการ

พุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมบอร์ด           
ผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 จ านวน 50 ครั้ง (ทุกวันพุธของ
สัปดาห์) จ านวน 20 คน 

    ไตรมาส  
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         

20 คนๆ ละ 50 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(20x50x25)     

 
- 
 

 
25,000 

 
- 
 

 
25,000 

 

  รวม - 25,000 - 25,000  
  รวมทั้งสิ้น 13,200 139,000 21,500 173,700  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจแนวทางการจัดท า
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในรูปแบบใหม่ที่ถูกต้อง และสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่รับผิดชอบบ่อย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน ถือเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร หน่วยงาน                    

และถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้องค์กร หน่วยงาน ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ                         
การด าเนินงานได้ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานควบคุมภายใน
ให้แก่ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นการสร้างความเข้าใจและเพ่ิมประสิทธิภาพ                                
ในการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในงานนั้นได้ 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
        1. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   
จ านวน 40 คน ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        2. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   
จ านวน 200 คน ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามค ารับรอง                      
การปฏิบัติราชการ 
        3. โรงเรียนในสังกัด 20 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบการด าเนินการรายงาน
ควบคุมภายใน         
        4. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด จ านวน 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาตามระบบการพัฒนาคุณภาพตามกิจกรรม 5 ส.   

 
 
 
 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
         1. บุคลากรในสังกัดสามารถประเมินตนเองได้ตามแบบประเมินผลและติดตาม             
การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 
        2. บุคลากรในสังกัดสามารถตอบประเด็นตัวชี้วัด รายงานผลตามระบบและวิธีการ
ที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็นตามเกณฑ์การประเมินได้          
        3. โรงเรียนในสังกัดได้ที่ได้รับการตรวจสอบ ทราบแนวทางการด าเนินการรายงาน
ระบบการควบคุมภายในอย่างชัดเจนและถูกต้อง   
        4. ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ตระหนักถึงความสะอาด และมีความสามัคคี          
ในการท างานร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์กร  

 
 

ร้อยละ 90 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา มีกระบวนการ

ก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงาน ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิผล                            
และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา มีการบันทึก
บัญชี และการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้หน่วยงานได้ข้อมูล หรือรายงานตามหน้าที่                      
ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้ 
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9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา มีการควบคุม 
ดูแล และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามล าดับความส าคัญ เกิดประโยชน์               
ต่อการจัดการเรียนการสอนได้มากที่สุด เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

9.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีคุณภาพการบริหารจัดการ         
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 
การบริหารงานด้านงบประมาณ ประเด็นการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารสถานศึกษา /บุคลากรในสังกัด 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา                                        
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการด้านการเงินและพัสดุ 

ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน 

   ศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน 

   ศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
ผู้ประสานงานหลัก  นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ  
โทรศัพท์/โทรสาร    06 2946 5326   E-mail : P2508.936@gmail.com    

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง      
ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
การปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ มีขั้นตอนการปฏิบัติ               

ซึ่งส่วนราชการและผู้รับผิดชอบต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ          
แบบอิเล็กทรอนิกส์(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) โดยส่วนราชการต้อง
ถือปฏิบัติและ ด าเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ              
เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหาย แก่ทางราชการ รวมถึงเพ่ือมิให้เกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากที่ก าหนดไว้          
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน และพัสดุที่ เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงานขององค์กรให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การด าเนินงานต้องโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ                         
ที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา รวมทั้งกระบวนการต่างๆ จ าเป็นต้องมีการบริหารงาน            
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและสภาวการณ์
ในปัจจุบันอันมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติ   

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุของส่วนราชการ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เป็น             
ผู้ที่สามารถด าเนินการ ให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด  
และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงิน การคลัง จึงด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ                   
โดยจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการเงิน และพัสดุให้ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน และพัสดุสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่าง                      
มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ 

2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถ เสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ              
การปฏิบัติหน้าที่ต่อไป              

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน และพัสดุ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการเงิน และพัสดุ 

 3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเกิดประโยชน์                          
ต่อทางราชการสูงสุดและรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงิน การคลัง 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานด้านการเงิน และพัสดุ สามารถปฏิบัติงาน            

ในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3.2.2 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุของส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่น 
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาด าเนินการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน ในแต่ละ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่าย   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าโครงการปฏิทินก าหนดวันสัมมนา 
2. ก าหนดเนื้อหาสาระของโครงการ 
3. แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าสัมมนาประสานเรื่องสถานที่ที่จะด าเนิน
โครงการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
4. ด าเนินโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการด้านการเงิน
และพัสดุ 

ธันวาคม 
2564 -
สิงหาคม 
2565 

นางประทุมทิพย์ 
พรหมคุณ,             
น.ส.วริยา             
เลากระโทก และ
น.ส.วิไลวรรณ์  
ดอกทุเรียน 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 – สิงหาคม 2565   
สถานที่ด าเนินการ  ที่ท าการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแยกรายอ าเภอ  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 44,000 บาท   

(สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาด าเนินการด้านการเงินและพัสดุ
ของโรงเรียน ในแต่ละกลุ่มพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           
เพ่ือสร้างเครือข่าย   

        ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ 

ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท (200×1×80) 
- 16,000 - 16,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(200×2×25) 

- 10,000 - 10,000  

      -  ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ 
ละ 1,200 บาท (5×1,200) 

6,000 - - 6,000  

       -  ค่าพาหนะ จ านวน 12 กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา กลุ่มๆ ละ 1,000 บาท 
(12x1,000) 

- 12,000 - 12,000  

  รวม 6,000 38,000 - 44,000  
  รวมทั้งสิ้น 6,000 38,000 - 44,000  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ได้ทุกคน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานด้านการเงิน และพัสดุ ให้สามารถ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายต่าง ๆ             
ที่เก่ียวข้อง 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        ผู้บริหาร ครู  บุคลากร  ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน และพัสดุ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการเงิน และพัสดุ 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
         1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานด้านการเงิน และพัสดุ สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

         2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุของส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  และสถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบัติงาน
ด้วยความเชื่อมั่น เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
        3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด
และรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงิน การคลัง 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานด้วยความเชื่อมั่น เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ครู  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานด้านการเงิน   และพัสดุ โรงเรียนในสังกัด 

จ านวน 183 โรงเรียน 
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โครงการ พัฒนาการบริหารบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้ประสานงานหลัก  นางรัตดา  คูณมา  
โทรศัพท์/โทรสาร   08 2945 7689  E-mail: rattada2009da@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น                 
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน               
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน                     
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 57-58 ก าหนดให้การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ต้องด าเนินการให้เป็นตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี โดยยืดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ระหว่างบุคคลและหลักการได้รับการปฏิบัติและ    
การคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ซึ่งการบริหารงานบุคคล เป็นมาตรการจูงใจ   ให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถมีขวัญก าลังใจ 
น าไปสู่การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
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ตามมาตรา 19 (4)  ก าหนดให้ ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ.จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร                        
ทางการศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์                      
ทั้งต าแหน่งว่างและต าแหน่งที่มีคนครอง ไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ.                  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน แก่โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูไม่ครบชั้นเรียนและมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงาน                
เป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกค าชมเชย               
รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน มาตรา 73             
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใสและพิจารณาผล                
จากการปฏิบัติงานเป็นหลัก และมีความประพฤติตน การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มี                
การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงด าเนินการพัฒนาการบริหาร
บุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการสร้างขวัญและก าลังใจ ส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้ เลื่ อน เงิน เดื อนได้ รั บบ า เหน็ จความชอบ เครื่ อง เชิดชู เกี ยรติ          
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ความส าคัญในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งอัตราจ้างทุกต าแหน่งเพ่ือให้โรงเรียนที่ขาดแคลนได้บรรเทาความเดือดร้อน 
เพ่ือประโยชน์และเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ                     

ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.2 เพ่ือพัฒนาข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน

วิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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2.3 เพ่ือบริหารอัตราก าลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2.4 เพ่ือบริหารอัตราก าลังจากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปให้โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครู  

ต่ ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
2.5 เพ่ือให้โรงเรียนมีครูครบชั้น ครบตามวิชาเอกท่ีมาตรฐานก าหนด 
2.6 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
2.7 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
2.8 สร้างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.9 เพ่ือเป็นแรงจูงใจ สร้างความศรัทธาและเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพ             

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 โรงเรียนที่มีอัตราว่าง ได้รับการจัดสรรครบทุกอัตรา 
3.1.2 โรงเรียนมีครูผู้สอนตรงตามวิชาเอกที่ขาดแคลน 
3.1.3 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ในสังกัด ที่ได้รับพิจารณา

จัดสรรเหรียญตรา เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จ านวน 100 คน 
3.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

อย่างเหมาะสม เป็นธรรม โดยผู้บังคับบัญชายึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณา
ผลจากการปฏิบัติงานเป็นหลัก จ านวน 2,100 คน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 โรงเรียนสามารถวางแผนและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ 
3.2.2 โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ในสังกัดได้รับขวัญและก าลังใจ ที่ได้รับจัดสรร

อัตราก าลังข้าราชการครูและอัตราจ้างมาบรรเทาความเดือดร้อน 
3.2.3 โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น                

มีครูครบชั้นเรียน ครบตามวิชาเอกท่ีมาตรฐานก าหนด 
3.2.4 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดความส านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

3.2.5 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ได้รับค่าตอบแทน มีความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ 

3.2.6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจ และมีความตั้งใจ                     
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
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4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร                      
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - จัดท าบัญชีข้อมูลต าแหน่งว่าง 
     - ส ารวจความต้องการวิชาเอกของโรงเรียน 
     - ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
     - จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 
     - จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณา 
     - จัดท าค าสั่งย้าย   

ตุลาคม 
2564 - 
กันยายน 
2565 

 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.ณฐปณีย์ เวียงสิมา 
และ น.ส.พรพรรณ  
จิตธงไชย 

2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากร                        
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - จัดท าบัญชีข้อมูลต าแหน่งว่าง 
     - ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
     - จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 
     - จัดท าข้อมูลเพื่อเสนอ กศจ. พิจารณา 
     - จัดท าค าสั่งย้าย 

ตุลาคม 
2564 - 
กันยายน 
2565 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.ณฐปณีย์ เวียงสิมา 
และน.ส.พรพรรณ  
จิตธงไชย 

3 กิจกรรมที่ 3 การสรรหาครูอัตราจ้าง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต                 
ลูกจ้างชั่วคราวอื่น ๆ และพนักงานราชการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - จัดท าบัญชีข้อมูลต าแหน่งว่าง 
     - ส ารวจความต้องการของโรงเรียน/สพป. 
     - ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
     - ด าเนินการสรรหา 
     - สรุปผลการด าเนินการ 

ตุลาคม 
2564 - 
กันยายน 
2565 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.ณฐปณีย์ เวียงสิมา 
และ น.ส.พรพรรณ 
จิตธงไชย 

4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฐมนิเทศและจัดท าทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     - ด าเนินการประชุมปฐมนิเทศและจัดท าทะเบียนประวัติ 
     - สรุปผลการด าเนินการ 

ตุลาคม 
2564 - 
กันยายน 
2565 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.ณฐปณีย์ เวียงสิมา,  
น.ส.พรพรรณ 
จิตธงไชย,น.ส.กุลริสา  
สุทธิประภา และ           
น.ส.วันวิสา วัฒนาศิลป ์
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรมที่ 5 การประชุมบริหารอัตรา การปฐมนิเทศ การจัดท า
สัญญาจ้างพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตรา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     - ด าเนินการประชุมปฐมนิเทศและจัดท าสัญญาจ้าง 
     - สรุปผลการด าเนินการ 

ตุลาคม 
2564 - 
กันยายน 
2565 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.ณฐปณีย์ เวียงสิมา,  
น.ส.พรพรรณ 
จิตธงไชย, น.ส.กุลริสา  
สุทธิประภา และ          
น.ส.วันวิสา วัฒนาศิลป ์

6 กิจกรรมที่ 6 การสรรหา การย้าย โอน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น             
ตามมาตรา 38 ค.(2)/ ศึกษานิเทศก์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ขออนุมัติใช้ต าแหน่งเสนอ กศจ. 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ 
     - ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
     - ด าเนินการสรรหา 
     - จัดท าค าสั่งเพ่ือเสนอศึกษาธิการจังหวัด 
     - สรุปผลการด าเนินการ 

ตุลาคม 
2564 - 
กันยายน 
2565 

นางรัตดา คูณมา, 
น.ส.ณฐปณีย์  เวียงสิมา,  
น.ส.พรพรรณ 
จิตธงไชย, น.ส.กุลริสา  
สุทธิประภา และ 
น.ส.วันวิสา วัฒนาศิลป์ 

7 กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 1)  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ   
     - ก าหนดวันประชุมแต่ละคณะ 
     - น าผลการประชุมมาจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอ             
ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนต่อ อกศจ. และ กศจ. 

1 มีนาคม - 
31 

พฤษภาคม
2565 

 

นางรัตดา คูณมา,         
นางษิตาวริน                
ทรัพย์วราภรณ์,              
นางดารุณี สาธร และ          
นางสมศรี เสร็จกิจ 

8 กิจกรรมที่ 8 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินการ   
     - ก าหนดวันประชุมแต่ละคณะ 
     - น าผลการประชุมมาจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอ                  
ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนต่อ อกศจ. และ กศจ. 

1 สิงหาคม - 
30 กันยายน 

2565 
 

นางรัตดา คูณมา,           
นางษิตาวริน           
ทรัพย์วราภรณ์,         
นางดารุณี สาธร และ            
นางสมศรี เสร็จกิจ 
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9 กิจกรรมที่ 9 การจัดซื้อจัดจ้างท าทะเบียนประวัติและ             
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - วางแผนการใช้โดยประมาณการจากการใช้งานเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

1 มีนาคม - 
30 

พฤศจิกายน
2565 

นางรัตดา คูณมา,        
นางษิตาวริน           
ทรัพย์วราภรณ์,           
นางดารุณี สาธร และ         
นางสมศรี เสร็จกิจ 

10 กิจกรรมที่ 10 การจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ส าหรับผู้เสนอขอพระราชทานปี 2560 - 2564             
(รวม 4 ปี)  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - สพฐ. แจ้งจัดสรรเหรียญตรา และก าหนดวันตรวจรับ   
     - เจ้าหน้าที่ สพป. เดินทางไปตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ สถานที่ที่ สพฐ. ก าหนด 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร 
     - แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
     - สพป. ก าหนดวันจัดพิธี 
     - เรียกคืน และส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูล
เดียวกัน หรือที่ต้องส่งคืนตามกฎหมาย 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดพิธี จัดเตรียมสถานที่ 
     - จัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     - รายงานข้อมูล ผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ   
ตามแบบท่ีก าหนด 
     - สรุปผลการด าเนินงาน  

1 
พฤษภาคม 

- 
31 สิงหาคม 

2565 

นางรัตดา  คูณมา,          
นางษิตาวริน           
ทรัพย์วราภรณ์,              
นางดารุณี สาธร และ          
นางสมศรี เสร็จกิจ 

11 กิจกรรมที่ 11 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ               
บุคลากรทางการศึกษากรณีเกลี่ยอัตราก าลังครูจากโรงเรียน
เกณฑ์เกินไปก าหนดในโรงเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ประมาณ 2 ครั้ง 
ต่อ 1 ปีงบประมาณ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   - ตรวจสอบข้อมูล 10 มิถุนายน ว่ามีโรงเรียนใดมีอัตราก าลัง
ครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
   - แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และก าหนดการประชุม 

1 มีนาคม - 
30 เมษายน 

2565 
และ 

1 สิงหาคม - 
30 กันยายน 

2565 

น.ส.ศิวาพร สาคร และ 
น.ส.บังอร โหงกระโทก 



 

175 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   - ประชุมพิจารณาบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   - แจ้งผลการพิจารณาการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งกลุ่มงาน         
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

12 กิจกรรมที่ 12 การบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    - ภายในสิ้นปีงบประมาณของทุกปี สพฐ. ให้ สพท. ตรวจสอบ
ความขาดแคลนของอัตราก าลังครูในสถานศึกษาว่าโรงเรียนใด              
มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์และมีต าแหน่งพนักงานราชการและครู
รายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตจ านวน
เท่าใดโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษานั้น 
ด าเนินการ  
  - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและก าหนดวันประชุม 
   - ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการและ   
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ 
   - แจ้งผลการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
และแจ้งกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งด าเนินการในส่วน           
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
 
 
 

ตามท่ี สพฐ.
ก าหนด 

 
 
 
 
 

1-30 
มีนาคม 
2565 

น.ส.ศิวาพร สาคร และ 
น.ส.บังอร โหงกระโทก 

13 กิจกรรมที่ 13 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือก             
เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    - สพฐ. แจ้งให้ สพท. วางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับ                  
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น                        
ปีการศึกษา 2564 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับ                
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ
ก าหนดการประชุม 

1 มิถุนายน - 
30 

กรกฎาคม
2565 

น.ส.ศิวาพร สาคร และ 
น.ส.บังอร  โหงกระโทก 



 

176 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   - ประชุมพิจารณาวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับ                  
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   - แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตรานักศึกษาทุนผู้ได้รับ                 
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น                   
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและแจ้งกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

14 กิจกรรมที่ 14 การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้โรงเรียน           
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    - สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณและอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    - ด าเนินการขอข้อมูลจากระบบโปรแกรม SET ข้อมูล                
ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และ
ก าหนดวันประชุม 
    - ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียน            
ในสังกัด 
   - แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้               
ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 - 30 
กันยายน 
2565 

น.ส.ศิวาพร สาคร และ 
น.ส.บังอร โหงกระโทก 

15 กิจกรรมที่ 15 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากร            
ทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   - สพฐ. แจ้งให้ สพท. ด าเนินการจัดสรรอัตราคืนเกษียณอายุ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรอัตราคืนเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และก าหนดการประชุม 
   - ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราคืนเกษียณ 

1-30 
กันยายน 
2565 

น.ส.ศิวาพร สาคร และ 
น.ส.บังอร โหงกระโทก 



 

177 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

   - แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตราคืนเกษียณให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และแจ้งกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งด าเนินการในส่วน
เกี่ยวข้องต่อไป 

16 กิจกรรมที่ 16 การจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   - สพฐ. แจ้งให้ สพท. ด าเนนิการจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่า               
แห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
และก าหนดการประชุม 
   - ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
   - แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน            
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1-30 
กันยายน 
2565 

น.ส.ศิวาพร สาคร และ 
น.ส.บังอร โหงกระโทก 

17 กิจกรรมที่ 17 การบริหารบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                  
การจัดการศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   - การเข้าร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน                    
การบริหารบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา                
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตุลาคม 
2564 - 
กันยายน 
2565 

นางรัตดา คูณมา, 
นางษิตาวริน            
ทรัพย์วราภรณ์, 
น.ส.ศิวาพร สาคร, 
นางดารุณี สาธร, 
น.ส.ณฐปณีย์ เวียงสิมา,  
น.ส.บังอร โหงกระโทก, 
น.ส.พรพรรณ จิตธงไชย, 
น.ส.กุลริสา สุทธิประภา, 
น.ส.วันวิสา วัฒนาศิลป ์
และนางสมศรี เสร็จกิจ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 
 



 

178 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 - M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน                 

300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาย้าย 

ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู  

         

  ค่าใช้จ่าย (รอบที่ 1)          
  1. ประชุมคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ         ไตรมาส    
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            

15 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(15x2x25) 

- 750 - 750 1-2 

       2. ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ข้อมูลตามองค์ประกอบรายละเอียด
ตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งครู 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(20x2x25) 

- 1,000 - 1,000  

       3. ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองข้อมูลตามองค์ประกอบ
รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการ
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 

- 1,600 - 1,600  



 

179 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         

20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(20x1x25) 

- 500 - 500  

       4.  ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาข้อมูลตามองค์ประกอบ
รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบ                   
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

         

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(20x1x25) 

- 500 - 500  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 5,000 5,000  

       -  ค่าพาหนะ 10 คน ๆ ละ          
430 บาท (10x430) 

- 4,300 - 4,300  

  ค่าใช้จ่าย (รอบที่ 2)          
  1. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

ข้อมูลตามองค์ประกอบรายละเอียด
ตัวชี้วัดประกอบการพิจารณา               
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

        ไตรมาส   
3-4 

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน ๆ  
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท
(20x1x25) 

- 500 - 500  

  2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ข้อมูลตามองค์ประกอบรายละเอียด
ตัวชี้วัดประกอบการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

         



 

180 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            

20 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(20x1x25) 

- 500 - 500  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 5,000 5,000  

       -  ค่าพาหนะ 10 คน ๆ ละ           
430 บาท (10x430) 

- 4,300 - 4,300  

  รวม - 17,150 10,000 27,150  
2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

         

  ค่าใช้จ่าย (รอบที่ 1)          
  1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนว

ทางการประเมินตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
ที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

        ไตรมาส   
1-2 

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(20x2x25) 

- 1,000 - 1,000  

  2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีประสงค์ขอย้าย 

         

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน ๆ  
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท (15x2x25) 

- 750 - 750  

  3. ประชุมคณะกรรมการประเมิน
ศักยภาพและจัดท าข้อมูลตาม
องค์ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัด
ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 

         



 

181 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ 

1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 
- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(20x2x25) 

- 1,000 - 1,000  

  4. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ประเมินศักยภาพตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(20x2x25) 

- 1,000 - 1,000  

  5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ประเมินศักยภาพตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพ ผู้ประสงค์ขอย้าย             
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(20x2x25) 

- 1,000 - 1,000  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 5,000 5,000  

       -  ค่าพาหนะ 10 คน ๆ ละ           
430 บาท (10x430) 
 

- 4,300 - 4,300  



 

182 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  ค่าใช้จ่าย (รอบที่ 2)          
  1. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีประสงค์ขอย้าย 

        ไตรมาส   
3-4 

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
15 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(15x2x25) 

- 750 - 750  

  2. ประชุมคณะกรรมการประเมิน
ศักยภาพและจัดท าข้อมูลตาม
องค์ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัด
ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(20x2x25) 

- 1,000 - 1,000  

  3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ประเมินศักยภาพตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(20x2x25) 

- 1,000 - 1,000  



 

183 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ประเมินศักยภาพตามรายละเอียด
ตัวชี้วัด และคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมิน
ศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คน ๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
20 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(20x2x25) 

- 1,000 - 1,000  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 5,000 5,000  

       -  ค่าพาหนะ 10 คน ๆ ละ           
430 บาท (10x430) 

- 4,300 - 4,300  

  รวม - 28,300 10,000 38,300  
3 กิจกรรมที่ 3 การสรรหาครูอัตราจ้าง 

ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ลูกจ้างชั่วคราว
อ่ืน ๆ และพนักงานราชการ 

       ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าตอบแทนกรรมการ 60 คน ๆ 

ละ 400 บาท (60x400) 
24,000 - - 24,000  

       -  ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (60×1×80) 

- 4,800 - 4,800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
60 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(60×2×25) 

- 3,000 - 3,000  

       -  ค่าวัสดุ - - 20,000 20,000  
      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 4,000 4,000  

       -  ค่าสถานที่  - 3,000 - 3,000  
       -  ค่าเช่าอุปกรณ์ - 3,000 - 3,000  
  รวม 24,000 13,800 24,000 61,800  



 

184 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4 กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฐมนิเทศ

และจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

       ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน 180 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (180x1x80) 
- 14,400 - 14,400  

      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
180 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(180x2x25) 

- 9,000 - 9,000  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 4,000 4,000  

  รวม - 23,400 4,000 27,400  
5 กิจกรรมที่ 5 การประชุมบริหารอัตรา 

การปฐมนิเทศ การจัดท าสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตรา 

       ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
      - ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (50x1x80) 
- 4,000 - 4,000  

      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(50x2x25) 

- 2,500 - 2,500  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 2,500 2,500  

  รวม - 6,500 2,500 9,000  
6 กิจกรรมที่ 6 การสรรหา การย้าย                

โอน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)/ 
ศึกษานิเทศก์ 

       ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าตอบแทนกรรมการ 40 คนๆ 

ละ 400 บาท (40x400) 
16,000 - - 16,000  



 

185 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารกลางวัน 40 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (40×1×80) 
- 3,200 - 3,200  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
40 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(40×2×25) 

- 2,000 - 2,000  

       -  ค่าวัสดุ - - 4,000 4,000  
      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 3,100 3,100  

       -  ค่าสถานที่  - 1,000 - 1,000  
  รวม 16,000 6,200 7,100 29,300  
7 กิจกรรมที่ 7 การพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ครั้งที่ 1) 

        ไตรมาส   
2-3 

  ค่าใช้จ่าย           
  1. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 

1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 
- 800 - 800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
10 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(10x1x25) 

- 250 - 250  

  2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 
1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 

- 800 - 800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
10 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(10x1x25) 

- 250 - 250  

  3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา         
รองผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ 

         



 

186 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 
- 800 - 800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       
10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(10x2x25) 

- 500 - 500  

  4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนต าแหน่งบุคลากร              
ทางการศึกษาอ่ืน 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 

- 800 - 800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(10x1x25) 

- 250 - 250  

  5. ประชุมคณะกรรมการระดับ          
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 

- 800 - 800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม        
10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(10x1x25) 

- 250 - 250  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 3,000 3,000  

       -  ค่าพาหนะ 10 คนๆ ละ           
440 บาท (10x440) 

- 4,400 - 4,400  

  รวม - 9,900 3,000 12,900  
8 กิจกรรมที่ 8 การพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) 

        ไตรมาส   
4 

  ค่าใช้จ่าย           
  1. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 
- 800 - 800  



 

187 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         

10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(10x1x25) 

- 250 - 250  

  2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 

- 800 - 800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(10x1x25) 

- 250 - 250  

  3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา            
รองผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 

- 800 - 800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
10 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(10x2x25) 

- 500 - 500  

  4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 

- 800 - 800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ          
25 บาท (10x1x25) 

- 250 - 250  

  5. ประชุมคณะกรรมการระดับ       
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

         



 

188 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 
- 800 - 800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(10x1x25) 

- 250 - 250  

  6. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 10 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (10x1x80) 

- 800 - 800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(10x1x25) 

- 250 - 250  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 5,000 5,000  

  รวม - 16,450 8,000 24,450  
9 กิจกรรมที่ 9 การจัดซื้อจัดจ้างท า

ทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่รัฐ 

       ไตรมาส   
2-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  จัดซื้อแฟ้มทะเบียนประวัติ  

100 ชุดๆ ละ 150 บาท (100×150) 
- - 15,000 15,000  

       -  จัดซื้อบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
500 ใบๆ ละ 2 บาท (500×2) 

- - 1,000 1,000  

      -  จัดซื้อบัตรประจ าตัวข้าราชการ
บ านาญ 500 ใบๆ ละ 2 บาท 
(500×2) 

- - 1,000 1,000  

  รวม - - 17,000 17,000  
10 กิจกรรมที่ 10 การจัดพิธีรับเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ส าหรับผู้เสนอขอพระราชทาน                  
ปี 2560 - 2564 (รวม 4 ปี) 

       ไตรมาส   
3-4 

  ค่าใช้จ่าย          



 

189 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  2. เจ้าหน้าที่ สพป. เดินทางไป          

ตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ณ สถานที่           
ที่ สพฐ.ก าหนด 

         

       -  ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ระยะทาง 700 กม.ๆ 
ละ 4 บาท (700x4) 

- 2,800 - 2,800  

       -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คนๆ ละ                 
240 บาท (4x240) 

- 960 - 960  

  3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรร 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(20x1x25) 

- 500 - 500  

  5. จัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆ 

ละ 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (100x1x80) 
- 8,000 - 8,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(100x1x25) 

- 2,500 - 2,500  

       -  ค่าพาหนะ 5 คนๆ ละ           
628 บาท (5x628) 

- 3,140 - 3,140  

      -  ค่าสถานที่ - 3,000 - 3,000  

  รวม - 22,500 - 22,500  
11 กิจกรรมที่ 11 การบริหารอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีเกลี่ยอัตราก าลังครูจากโรงเรียน
เกณฑ์เกินไปก าหนดในโรงเรียน  

        



 

190 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 ต่ ากว่าเกณฑ์ (ประมาณ 2 ครั้ง ต่อ         

1 ปีงบประมาณ) 
- ประชุมการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        

  ค่าใช้จ่าย          
  ครั้งที่ 1 (1 มีนาคม - 30 เมษายน 2565)         ไตรมาส    
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 
- 1,600 - 1,600 2-3 

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท
(20x1x25) 

- 500 - 500  

  ครั้งที่ 2 (1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565)         ไตรมาส    
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 
- 1,600 - 1,600 4 

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(20x1x25) 

- 500 - 500  

       -  ค่าพาหนะ 5 คนๆ ละ           
440 บาท (5x440) 

- 2,200 - 2,200  

  รวม - 6,400 - 6,400  
12 กิจกรรมที่ 12 การบริหารอัตราก าลัง

พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน 
-ประชุมเกลี่ยอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้าง            
ด้วยเงินงบประมาณ 

       ไตรมาส   
2-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 
- 1,600 - 1,600  



 

191 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            

20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท
(20x1x25) 

- 500 - 500  

  รวม - 2,100 - 2,100  
13 กิจกรรมที่ 13 การวางแผนบรรจุ

นักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ปีการศึกษา 2565 
- ประชุมวางแผนบรรจุนักศึกษา            
ทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

       ไตรมาส   
3-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 
- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท
(20x1x25) 

- 500 - 500  

       -  ค่าพาหนะ 5 คนๆ ละ           
440 บาท (5x440) 

- 2,200 - 2,200  

  รวม - 4,300 - 4,300  
14 กิจกรรมที่ 14 การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยง

เด็กพิการให้โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ประชุมจัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

       ไตรมาส   
4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 
- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท
(20x1x25) 

- 500 - 500  

  รวม - 2,100 - 2,100  



 

192 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
15 กิจกรรมที่ 15 การจัดสรรอัตรา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อ             
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- จัดสรรอัตราข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณ          
อายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

       ไตรมาส   
4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 
- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท
(20x1x25) 

- 500 - 500  

       -  ค่าพาหนะ 5 คนๆ ละ           
440 บาท (5x440) 

- 2,200 - 2,200  

  รวม - 4,300 - 4,300  
16 กิจกรรมที่ 16 การจัดสรรอัตรา               

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
- จัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

       ไตรมาส   
4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20x1x80) 
- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
20 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท
(20x1x25) 

- 500 - 500  

  รวม - 2,100 - 2,100  
17 กิจกรรมที่ 17 การบริหารบุคคลเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

       ไตรมาส   
1-4 



 

193 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าพาหนะเดินทางไปประชุม

เพ่ือการบริหารจัดการงานบุคคลตลอด
ปีงบประมาณ จ านวน 10 คนๆ ละ           
2,180 บาท (10x2,180) 

- 21,800 - 21,800  

  รวม - 21,800 - 21,800  
  รวมทั้งสิ้น 40,000 177,400 82,600 300,000  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ครบ                     
ตามจ านวนโรงเรียนได้รับการบรรจุล่าช้า 

2. ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดปีละ 2 ครั้ง ท าให้มีต าแหน่งว่าง 
ไม่สามารถใช้ได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

3. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่ประสงค์จะไปโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครู
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ท าให้ไม่สามารถบริหารอัตราก าลังได้ 

4. บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้ง ต าแหน่งครูผู้ช่วย ไม่เพียงพอกับอัตราว่าง ไม่เป็นไป
ตามความต้องการของโรงเรียน 

5. ผู้บริหาร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเกินเกณฑ์ไม่ประสงค์จะย้ายสถานที่
ปฏิบัติราชการไปโรงเรียนต่ าเกณฑ์ 

6. โรงเรียนไม่เข้าไปรายงานข้อมูลเด็กพิการในระบบโปรแกรม SET ท าให้โรงเรียนไม่มีข้อมูล             
เด็กพิการในระบบ ส่งผลให้เขตการศึกษาไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการจัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการได้ 

7. โรงเรียนต้องการอัตราที่มาจากการรับย้ายมากกว่าการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู             
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

8. โรงเรียนต้องการใช้อัตราคืนเกษียณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทันที  
9. อัตราจากการคืนเกษียณ สพฐ. ไม่ระบุก าหนดจัดสรรคืนอัตราคืนเกษียณให้ชัดเจน 
10. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไม่ประสงค์จะไปโรงเรียนที่มี

อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
11. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จะไม่ทราบว่าจะได้รับ           

การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปีเป็นจ านวนเท่าไร ขึ้นอยู่กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะจัดสรรให้ในแต่ละปี 



 

194 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

12. ผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับจัดสรรเหรียญตรา ไม่เข้าร่วมพิธี 
13. สพฐ. ก าหนดปฏิทินการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน แต่ผู้มีอ านาจอนุมัติและออกค าสั่ง                 

เลื่อนเงินเดือน คือ กศจ. บางครั้งก าหนดการประชุมล่าช้าไปมาก การบันทึกการเลื่อนเงินเดือนในระบบ   
จ่ายตรงเงินเดือนต้องท าตามรอบปฏิทินที่กรมบัญชีกลางก าหนด ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนช้า ข้าราชการก็จะได้รับเงินเดือนใหม่ช้าไปตามล าดับ 

14. การก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะไม่สามารถก าหนดเวลาล่วงหน้า                
ได้นาน เนื่องจากปัจจัยประกอบหลายอย่าง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวั ด และส านักงาน               

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ก าหนดปฏิทินในการด าเนินการที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกัน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ท าความเข้าใจ และชี้แจง
หลักเกณฑ์วิธีการ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ด าเนินการผลิต/สรรหา                  
บรรจุแต่งตั้ง การเกลี่ยอัตราก าลัง การพิจารณาบ าเหน็จความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบ รัดกุม โดยยึด                    
หลักธรรมาภิบาล 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ประมาณการจ านวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
จากผู้เสนอขอในปีปัจจุบันแล้วน าไปเปรียบเทียบร้อยละกับปีที่ผ่านมา 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดท าแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธี
ส าหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณา หากประสงค์จะเข้าร่วมพิธีให้ยืนยันแบบตอบรับ ส าหรับผู้ประสงค์                         
จะสละสิทธิ์ จะพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในล าดับส ารองได้รับการพิจารณาแทน 

 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. ครูส่งค าร้องขอย้าย จ านวน 200 ราย 
        2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งค าร้องขอย้าย จ านวน 50 ราย 
        3. ต าแหน่งว่างพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการสรรหา  จ านวน                  
530 อัตรา 
        4. ครูผู้ช่วยเข้ารับการปฐมนิเทศและจัดท าทะเบียนประวัติ จ านวน 180 อัตรา 
        5. พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับการปฐมนิเทศ จ านวน 530 อัตรา 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

        6. รับย้าย/โอน/เลื่อนระดับ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา                    
38 ค.(2) และต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ านวน 20 อัตรา 
        7. จัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.  ก าหนด 
จ านวน 112 อัตรา 
        8. จัดสรรอัตราคืนเกษียณให้กับโรงเรียน จ านวน 96 อัตรา 
        9. ผู้เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จ านวน 
100 ราย 
        10. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ                   
ได้เลื่อนเงินเดือนตามรอบ จ านวน 2,100 ราย 
        11. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ   
และข้าราชการบ านาญ ท าบัตรประจ าตัว จ านวน 500 ราย 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
         1. ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
         2. โรงเรียนมีข้าราชการครูตรงตามความต้องการวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
         3. มีข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย 
         4. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         5. บรรจุพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวได้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่าง 
         6. ครูผู้ช่วย/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวได้รับการปฐมนิเทศทุกราย 
         7. รับย้าย/โอน/เลื่อนระดับ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา             
38 ค.(2) และต าแหน่งศึกษานิเทศก์ได้ครบตามจ านวนต าแหน่งว่าง 
         8. โรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดได้รับการเกลี่ยอัตรา
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปช่วยในการจัดการเรียนการสอนกรณีไม่ ได้                        
รับอัตราคืนเกษียณ เนื่องจากมีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน 
         9. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ที่ทรงพระกรุณา              
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ส่งผลให้มี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีศักยภาพ 
         10. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม และเกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
         11. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน            
เกิดความม่ันคงในอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
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9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ งาน และบริหารงานได้                             

อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถ 
9.2 โรงเรียนได้รับการสรรหาครูตรงตามความต้องการวิชาเอกท่ีขาดแคลน ครบทุกอัตรา สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 บริหารอัตราก าลังได้                          

อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.4 สามารถแก้ปัญหาสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนต่ ากว่า 120 คน ที่ไม่ได้รับอัตราการคืนเกษียณ 

สามารถจัดสรรอัตราพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จัดการเรียนการสอนกรณีขาดแคลนครู                          
และสถานศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์ในการจัดสรรอัตราคืนเกษียณ และการเกลี่ยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ  สถานศึกษาให้ความส าคัญและ               
เข้าไปรายงานข้อมูลเด็กพิการในระบบโปรแกรม SET ตามระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด 

9.5 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                       
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ที่มีคุณค่ายิ่งต่อตนเองและเชิดชูเกียรติแก่วงศ์ตระกูล ส่งผลให้มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการกระท าความดี เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและ
บุคลากรรุ่นต่อๆ ไป 

9.6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ได้เลื่อนเงินเดือน  
ตามรอบการประเมิน จ านวน 2,100 ราย 

9.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชื่อมั่นในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพ               
อย่างเป็นธรรม บนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ระบบการเลื่อนเงินเดือนเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม 
ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน 

   ศตวรรษท่ี 21 
4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน 
   ศตวรรษท่ี 21 
4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ประสานงานหลัก  นางเกดสุชา  ทองน้อย  
โทรศัพท์/โทรสาร   062 915 5162     E-mail :cat3033@hotmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ข้อ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา              
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ข้อ 1 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยรุ่น/วัยเรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21  ครบถ้วน  
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ                  
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจ าเป็น                    

ที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์และสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ การพัฒนา
บุคลากร จึงเป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้  ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ 
รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน               
เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนัก                    
ในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน  อย่างไรก็ตามในการพัฒนาองค์กรต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ                  
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2 ประการ คือการพัฒนาระบบในการท างาน ซึ่งระบบในการท างาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
ก็จะมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสม
กับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ
ของบุคลากร เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจในการท างาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับ
บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ                     
ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 
2.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึง

ศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม 

และเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง    
2.4 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย                                        

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.5 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
2.6 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติดี และปฏิบัติตนตามมาตรฐาน จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตลอดจนท าคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา             

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3   ได้รับการพัฒนา                    
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1.3 บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษา                   

มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเอง                  
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจน                 
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม 
กิจกรรมที่1.1 อบรมพัฒนา  จ านวน 2 วัน 
     1. การบรรยาย “ทักษะเพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กร” 
     2. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้  
     3. น าเสนอองค์ความรู้ / สรุปองค์ความรู้ 
กิจกรรมที่ 1.2  ติดตาม และประเมินผลหลังการอบรมพัฒนา 

ธันวาคม 
2564 

- 
กันยายน 
2565 

นางเกดสุชา               
ทองน้อย 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมผู้บริหาร
สถานศึกษา (เรื่องวินัยข้าราชการ, เรื่องการละเมิด) 
อบรมพัฒนา จ านวน 1 วัน จ านวน 2 รุ่น 
รุ่นที่ 1 อ าเภอปักธงชัย และอ าเภอวังน้ าเขียว จ านวน 110 คน 
รุ่นที่ 2 อ าเภอครบุรี และอ าเภอเสิงสาง  จ านวน 100 คน 

3 กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3.1 คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กิจกรรมที่ 3.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร                
ทางการศึกษา จ านวน 1 วัน 

4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4.1  อบรมพัฒนา  จ านวน 1 วัน  
กิจกรรมที่ 4.2  ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ  จ านวน 2 วัน 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3 / โรงเรียน / สถานที่เอกชน 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จ านวน                 

197,620 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่  1  การพัฒนาศักยภาพ      

การท างานเป็นทีม 
        ไตรมาส   

1 - 2 

  1.1 อบรมพัฒนา จ านวน 2 วัน          
  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 60 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 150 บาท (60×2×150) 
- 18,000 - 18,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
60 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท 
(60×4×50)  

- 12,000 - 12,000  

       -  ค่าอาหารเย็น 60 คนๆ ละ            
1 มื้อๆ ละ 250 บาท (60×1×250) 

- 15,000 
 

- 15,000 
 

 

       -  ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คนๆ 
ละ 4 ชม.ๆ ละ 600 บาท (5x4x600) 

12,000 
 

- 
 

- 
 

12,000 
 

 

      -  ค่าที่พัก 60 คนๆ ละ 1 คืนๆ ละ 
500 บาท (60×1×500) 

- 30,000 - 30,000  

  รวม 12,000 75,000 - 87,000  
2 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม 

และจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา 
อบรมพัฒนา จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน 

        ไตรมาส   
3-4 

  ค่าใช้จ่าย          
  รุ่นที่ 1  อ าเภอปักธงชัย, วังน้ าเขียว          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 110 คนๆ 

ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท (110×1×80) 
- 8,800 - 8,800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
110 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(110×2×25) 

- 5,500 - 5,500  

  รุ่นที่ 2 อ าเภอครบุรี, เสิงสาง          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆ 

ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท (100×1×80) 
- 8,000 - 8,000  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(100×2×25) 

- 5,000 - 5,000  

  รวม - 27,300 - 27,300  
3 กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

       ไตรมาส   
3-4 

  ค่าใช้จ่าย          
  3.1 คัดเลือกข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
         

       -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
คัดเลือก 20 คนๆ ละ 1,000 บาท        
(20x1,000) 

20,000 - - 20,000  

  3.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา                
จ านวน 1 วัน 

         

       -  ค่าอาหารกลางวัน 100 คนๆ 
ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท (100×1×80) 

- 8,000 - 8,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(100×2×25) 

- 5,000 - 5,000  

  รวม 20,000 13,000 - 33,000  
4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสมรรถนะ                

ในการปฏิบัติงานในหน้าที่                   
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

       ไตรมาส   
3-4 

  ค่าใช้จ่าย          
  4.1 อบรมพัฒนา จ านวน 1 วัน 

(จ านวน 30 คน) 
         

      - ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (30x1x80) 

- 2,400 - 2,400  
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       

30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(30x2x25) 

- 1,500 - 1,500  

  4.2 ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ  
จ านวน 2 วัน 

         

      - ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 
2 มื้อๆ ละ 80 บาท (30x2x80) 

- 4,800 - 4,800  

      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(30x4x25) 

- 3,000 - 3,000  

      - ค่าอาหารเย็น 30 คนๆ ละ          
1 มื้อๆ ละ 300 บาท (30x1x300) 

- 9,000 - 9,000  

      - ค่าท่ีพัก 30 คนๆ ละ 500 บาท 
(30x500) 

- 15,000 - 15,000  

      - ค่าพาหนะ 17 คนๆ ละ           
860 บาท (17x860) 

- 14,620 - 14,620  

  รวม - 50,320 - 50,320  
  รวมทั้งสิ้น 32,000 165,620 - 197,620  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

บุคลากรในสังกัด อาจจะไม่มีความกระตือรือร้น ขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้
ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างไม่เป็นระบบและต่อเนื่อง และไม่สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง 

เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานต าแหน่ง พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนเสริมสร้าง
องค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ                   
และยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมผลงานยอดเยี่ยม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงาน 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้รับการพัฒนา 
        2. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้รับการพัฒนา 
        3. บุคลากรที่มีผลงานดี เด่น  ได้รับการคัดเลือกและยกย่องเชิดชู เกียรติ                        
และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
         ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษา                     
มีความกระตือรือร้นมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้ประสบการณ์ และมี                   
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับ              
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
 

ร้อยละ 80 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  มีทักษะ                        

การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่ง                  
ที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน                  
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพ่ือส่วนรวม 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. : 
   การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท. 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 /หน่วยตรวจสอบภายใน   
ผู้ประสานงานหลัก  นางขวัญเรือน  รุ้งตาล 
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 5161 E-mail : b1kw@hotmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด                  
และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545    

มาตรา 62 ก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่าย
งบประมาณ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยหน่วยงานภายใน และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา ซึ่งงานตรวจสอบภายใน             
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การด าเนินงานภายใน                    
ส่วนราชการ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด บทบาทที่ส าคัญของงานตรวจสอบ
ภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการบรรลุ                    
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ภายใต้การบริหาร  
ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ          
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การตรวจสอบภายใน และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ซึ่งผลจากการตรวจสอบ ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชี และการรายงาน ท าให้หน่วยงานได้ข้อมูล หรือรายงาน

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการควบคุม ดูแล และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่าง

เหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้มากท่ีสุด และเพ่ือให้ได้ผลงาน
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ : การบริหารงานด้านงบประมาณ ประเด็น                  
การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป   

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวนไม่น้อยกว่า 40 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบ 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด        

ที่ได้รับการตรวจสอบ ได้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี การควบคุม ดูแล และการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติงาน         
ตามระเบียบ กฎหมาย การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความประหยัด ในการบริหารจัดการ 
และการบริหารงานของผู้บริหารในหน่วยงาน และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการตรวจสอบ/ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 การวางแผนการตรวจสอบ   
1.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 
 

ตุลาคม  - 
พฤศจิกายน 

2564 

นางขวัญเรือน     
รุ้งตาล  
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมที่ 2 การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
2.2 การจัดท าคู่มือ/เครื่องมือการตรวจสอบ  
และกระดาษท าการตรวจสอบ 

 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 

2564 
 

นางขวัญเรือน     
รุ้งตาล  

3 กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สพป.นม.3 
และสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 การประชุม/การอบรม/การประชุมสัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน 
3.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สพป.นม.3 และสถานศึกษา 
 

ธันวาคม 
2564 -  
สิงหาคม 
2565 

นางขวัญเรือน     
รุ้งตาล  

4 กิจกรรมที่ 4 การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ 

เมษายน 
2565  

และ กันยายน 
2565 

นางขวัญเรือน     
รุ้งตาล  

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 40 โรง   

และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3   
   

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 40,000 บาท 

(สี่หมื่นบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน สพป.นม.3 และสถานศึกษา 
        ไตรมาส  

 1 - 4 
  ค่าใช้จ่าย          
  3.1 การประชุม/การอบรม/การประชุม 

สัมมนาของผู้ตรวจสอบภายใน 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 1 คนๆ ละ 6,040 บาท 
(1x6,040) 

- 6,040 - 6,040  

  3.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
สพป.นม.3 และสถานศึกษา 

         

       -  ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 3 คน 
(วันหยุดราชการ 6 วัน ๆ ละ 420 บาท) 
 (3x6×420) 

- 7,560 - 7,560  

       -  ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คนๆ ละ            
20 วันๆ ละ 240 บาท (3×20×240) 

- 14,400 - 14,400  

       -  ค่าพาหนะ 40 โรงเรียนๆ ละ 
300 บาท (40x300) 

- 12,000 - 12,000  

  รวม - 40,000 - 40,000  
  รวมทั้งสิ้น - 40,000 - 40,000  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถานศึกษา ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ          
ที่ถูกต้อง และสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบบ่อย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การตรวจสอบภายใน ส่งผลท าให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

ของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนิ นงาน            
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
        สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดได้รับ             
การตรวจสอบ  

 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน              
ไม่น้อยกว่า 40 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
         สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา ที่ได้รับการตรวจสอบ      
ได้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน 
ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล ทางการเงินการบัญชี                   
การควบคุม ดูแล และการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความประหยัด
ในการบริหารจัดการ และการบริหารงานของผู้บริหารในหน่วยงาน
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 

 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 มีคุณภาพ
การบริหารจัดการ ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ : การบริหารงาน 
ด้านงบประมาณ ประเด็น                   
การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
อยู่ในระดับดีมากข้ึนไป 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา มีการบันทึก

บัญชี และการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้หน่วยงานได้ข้อมูล หรือรายงานตามหน้าที่                       
ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้ 

9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษา มีการควบคุม 
ดูแล และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ตามล าดับความส าคัญ เกิดประโยชน์               
ต่อการจัดการเรียนการสอนได้มากที่สุด เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีคุณภาพการบริหารจัดการ         
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ            
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ประเด็นการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ            
ดีมากขึ้นไป 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 
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โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา และเสริมสร้าง 
  ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท. 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
ผู้ประสานงานหลัก  นางศลิษา  ศิริก าเนิด  
โทรศัพท์/โทรสาร   044-445161 ต่อ 815   E-mail : salisapui@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา ตามนโยบายข้อที่ 4 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และข้อ 5             
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยได้ก าหนดพันธกิจ ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ 
น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ  สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผน              
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  
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เพ่ือให้บรรลุนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3       
ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
พ้ืนฐานทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ    
ที่มีประสิทธิภาพส าหรับ การวางแผนการพัฒนา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  และสถานศึกษา                          

มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมูล DMC  M-obec และ B-obec ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลในการวางแผน                

การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด             

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้วย โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา                      
(Data Management Center : DMC)  จ านวน 1 วัน จ านวน 200 คน 

3.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ                   
การจัดท าเว็บไซต์  จ านวน 36  คน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 สถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีฐานข้อมูล

สารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาในทุกระดับ สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของสถานศึกษา มีความเข้าใจในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
กับงานข้อมูลทุกโปรแกรมดียิ่งข้ึน 

3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า 
เว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด หรือน ามาใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานหรือ
ระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้วย โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา 
(Data Management Center : DMC) ด้วยโปรแกรมระบบบริหาร
สารสนเทศของสถานศึกษา M-OBEC, และ B-OBEC จ านวน 4 รุ่นๆ 
ละ 1 วัน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 แจ้งกลุ่มเป้าหมายให้ลงทะเบียน online และแจ้งก าหนดเวลา 
สถานที่การประชุม 
1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
1.5 สรุปการประเมินผลและรายงานผลโครงการ  

พฤศจิกายน  
2564 - 
กันยายน 
2565 

นางศลิษา   
ศิริก าเนิด  
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2  ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านระบบ 
VDO Conference 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
2.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน ก าหนดรูปแบบประชุม  
2.3 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ธันวาคม 
2564 -
มิถุนายน 
2565 

นางศลิษา   
ศิริก าเนิด  
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล    
ให้แก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินการ 
3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
3.4 สรุปการประเมินผลและรายงานผลโครงการ 

มกราคม                 
- เมษายน 

2565 
 
 
 

นางศลิษา  
ศิริก าเนิด  
และคณะ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3  สถานที่เอกชน จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 51,450 บาท 

(ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมครูผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนละ 1 คน 
แ ล ะค ณ ะก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น           
รวมทั้งสิ้น  200  คน 

        ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ 

ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท  
(200×1×80) 

- 16,000 - 16,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(200×2×25) 

- 10,000 - 10,000  

      -  ค่าพาหนะคณะกรรมการและ
วิทยากร 10 คนๆ ละ 500 บาท 
(10×500) 

- 5,000 - 5,000  

       -  ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ 
ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
(2x5x600) 

 

6,000 - 
 

- 
 

6,000  

  รวม 6,000 31,000 - 37,000  
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพ่ือขับเคลื่อน

นโยบายสู่การปฏิบัติผ่านระบบ VDO 
Conference (จ านวน 5 ครั้ง) 
 
 

        ไตรมาส   
1-3 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   

18 คนๆ ละ 5 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(18×5×25) 

- 2,250 - 2,250  

       -  ค่าพาหนะคณะท างาน 3 คนๆ 
ละ 1,000 บาท (3x1,000) 

- 3,000 - 3,000  

      -  ค่าวัสดุ - - 3,000 3,000  
  รวม - 5,250 3,000 8,250  
3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้แก่
บุคลากรเพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ไตรมาส   
1-3 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20×1×80) 
- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(20×2×25) 

- 1,000 - 1,000  

       -  ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท ( 6x600) 

3,600 - - 3,600  

  รวม 3,600 2,600 - 6,200  
  รวมทั้งสิ้น 9,600 38,850 3,000 51,450  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนไม่มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยี ท าให้เรียนรู้ไม่ทันกับผู้เข้าประชุม
ที่มีความช านาญในการใช้เทคโนโลยี 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
จัดกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มตามความช านาญในการใช้เทคโนโลยี จะท าให้การด าเนินการ

ประชุมมีความราบรื่นเป็นไปตามก าหนดเวลา 
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. ประชุมครูผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
        2. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประชุมผู้บริหารผ่านระบบ VDO Conference          
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส             
โคโรนา 2019 
        3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภาพ 
         1. สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดมีฐานข้อมูลสารสนเทศ                  
ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. สพป.นครราชสีมา เขต 3 สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้        
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

ร้อยละ 100 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ                   

เป็นฐานข้อมูล Big Data ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการ             
ด้านการพัฒนาการศึกษา สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้มีมาตรฐาน                
การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
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โครงการ   ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 
   และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (12) พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ สพฐ.   4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท.   4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้ประสานงานหลัก  นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ และคณะ 
โทรศัพท์/โทรสาร    08 1062 3433   E-mail : Bancha.sri1582@hotmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 6 ด้านการปรับสมดุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 12 พัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ อ านาจหน้าที่ จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ปัจจุบันมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  และโรงเรียนในสังกัด  
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การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 และ การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณปี  พ.ศ.  2565 จ าเป็นต้องมาจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ                  
การจัดการศึกษาทุกภาคส่วน จะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอก เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษา  เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานและก าหนดงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่ควรด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย   
และเพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  และโรงเรียนในสังกัดที่มุ่งเน้นให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งขึ้นในการท างานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
พ.ศ. 2563-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษา จัดท าโครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.3 เพ่ือให้การเสนอของบประมาณของสถานศึกษา มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

  2.4 เพ่ือติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามนโยบาย                
และ กลยุทธ์ ของพัฒนาระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 - 2565 
จ านวน 35 คน ก าหนด 2 วัน 

3.1.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โครงการ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน ก าหนด 2 วัน 

3.1.3 ประชุมเตรียมการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566             
ให้กับประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เลขานุการกลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 34 คน 
และ ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ จ านวน 31 คน  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 ใช้เป็นกรอบแนวทาง      

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด และการปฏิบัติงานรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
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3.2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้เป็นกรอบแนวทางในการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการปฏิบัติงานรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

3.2.3 สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าและเสนอของบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดรับกับความต้องการจ าเป็น 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ และทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และวิเคราะห์
นโยบายการจัดการศึกษา จัดท าโครงการ กิจกรรม และรายงานผล
การปฏิบัติราชการ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน 35 คน 
จ านวน 1 ครั้ง  ระยะเวลา 2 วัน   

ตุลาคม – 
ธันวาคม 
2564 

 
 

นางบัญชา   
ศรีปัญญาวุฒิ       
และนางสาวรุ้งรัตตา 
วรรณเสถียร 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานวิเคราะห์นโยบาย และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 35 คน ระยะเวลา 1 วัน  
    2.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โครงการ กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จ านวน 20 คน ระยะเวลา 2 วัน 
    2.3 ประชุมปรับและเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จ านวน   
20 คน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน รวมระยะเวลา 2 วัน 

ตุลาคม 2564 
– กันยายน 

2565 

นางบัญชา   
ศรีปัญญาวุฒิ, 
นางสาวรุ้งรัตตา 
วรรณเสถียร และ
นางสาวศิริลักษณ์              
เรืองศรีโรจน์ 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ           
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา ตามหลักความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และวิเคราะห์
นโยบายการจัดการศึกษา จัดท าโครงการ กิจกรรม ตามหลักความเชื่อมโยง

มกราคม – 
สิงหาคม 
2564 

นางบัญชา   
ศรีปัญญาวุฒิ           
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง   
การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 196 คน ระยะเวลา 1 วัน 

4 กิจกรรมที่ 4 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    4.1 ประชุมเตรียมการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เลขานุการกลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 34 คน 
ระยะเวลา 1 วัน 
    4.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ จ านวน 31 คน 
ระยะเวลา 1 วัน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 
2564  

นางบัญชา   
ศรีปัญญาวุฒิ,     
นางสาวสุมล ศิริปรุ 
และนางสุภาภรณ์ 
จิตรา 

5 กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงาน 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
-  ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)  เพ่ือด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/             
การด าเนินงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
35 คน ระยะเวลา 1 วัน 

ธันวาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565  

นางบัญชา   
ศรีปัญญาวุฒิ และ   
นายประเชิญชัย 
เจริญครบุรี  
 

6 กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือรวบรวมและจัดท ารูปเล่มเอกสาร 

กันยายน 
2565  

นางบัญชา   
ศรีปัญญาวุฒิ และ      
คณะ  

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   

สถานที่ด าเนินการ  สถานที่เอกชน  สพป.นครราชสีมา เขต 3  และศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน  
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  

 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 133,560 บาท   

(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ

ทบทวนวิสัยทัศน ์กลยุทธ์ วิเคราะห์
นโยบายการจัดการศึกษา จัดท าโครงการ 
กิจกรรม และรายงานผลการปฏบิัติ
ราชการ คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน 

        ไตรมาส   
1 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 250 บาท  (30×2×250) 
- 15,000 - 15,000  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม          
30 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 50 บาท  
(30×4×50) 

- 6,000 - 6,000  

       -  ค่าอาหารเย็น 30 คนๆ ละ          
1 มื้อๆ ละ 300 บาท (30×1×300) 

- 9,000 - 9,000  

       -  ค่าท่ีพัก 30 คนๆ ละ 600 บาท 
(30×600) 

- 18,000 - 18,000  

      -  ค่าพาหนะ จ านวน 10 คน  - 7,544 - 7,544  
  รวม - 55,544 - 55,544  
2 กิจกรรมที่ 2 จัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
        

  ค่าใช้จ่าย          
      2.2 ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาเห็นชอบ โครงการ กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จ านวน 20 คน จ านวน 1 วัน   

       ไตรมาส   
1-2 

       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (20×1×80) 

- 1,600 - 1,600  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         
20 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(20×1×25) 

- 500 - 500  



 
 

 

220 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 2,300 2,300  
       -  ค่าจ้างท าเอกสารรูปเล่ม

แผนปฏิบัติการ จ านวน 60 เล่ม 
- 12,000 - 12,000  

      2.3 ประชุมปรับและเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม จ านวน 20 คน 2 ครัง้ๆ ละ 1 วนั 
รวมระยะเวลา 2 วนั 

       ไตรมาส   
3-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 80 บาท (20×2×80) 
- 3,200 - 3,200  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
20 คนๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(20×4×25) 

- 2,000 - 2,000  

  รวม - 19,300 2,300 21,600  
3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือจัดท าโครงการ/แผนงานเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา 
ตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ)  ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 196 คน ระยะเวลา 1 วัน 

        ไตรมาส   
2-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 196 คนๆ 

ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท  (196×1×80) 
- 15,680 - 15,680  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
196 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 
(196×2×25) 

- 9,800 - 9,800  

       -  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ 
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท 
(1x6x1,200) 

7,200 - - 7,200  



 
 

 

221 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
       -  ค่าพาหนะ 8 คนๆ ละ 350 บาท 

(8×350) 
- 2,800 - 2,800  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 2,436 2,436  
  รวม 7,200 28,280  2,436 37,916  

4 กิจกรรมที่ 4 การจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566   

        

  ค่าใช้จ่าย          
     4.1 ประชุมเตรียมการจัดท าค าขอ

ตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ให้กับประธานกลุ่มพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เลขานุการกลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งสิ้น 34 คน  ระยะเวลา 2 วัน 

       ไตรมาส   
1 

       -  ค่าอาหารกลางวัน 34 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (34×1×80) 

- 2,720 - 2,720  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
34 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(34×2×25) 

- 1,700 - 1,700  

      4.2 ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ จ านวน 31 คน 
ระยะเวลา 1 วัน   

       ไตรมาส   
1 

       -  ค่าอาหารกลางวัน 31 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 80 บาท (31×1×80) 

- 2,480 - 2,480  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม           
31 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(31×2×25) 

- 1,550 - 1,550  

       -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 3,500 3,500  
  รวม  - 8,450 3,500 11,950  



 
 

 

222 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการ

และคณะท างานระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
เพ่ือด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการ/             
การด าเนินงานของ สพป.นครราชสีมา 
เขต 3 ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  จ านวน 35 คน ระยะเวลา 
1 วัน 

    ไตรมาส   
1-4 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 35 คนๆ ละ 

1 มื้อๆ ละ 80 บาท (35×1×80) 
- 2,800 - 2,800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
35 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 
(35×2×25) 

- 1,750 - 1,750  

       -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 2,000 2,000  
  รวม - 4,550 2,000 6,550  
  รวมทั้งสิ้น 7,200 116,124 10,236 133,560  

 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. เกิดจากการน านโยบายทางการศึกษาวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน 
2. เกิดจากการศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและกรอบแนวทางในการเสนอของบประมาณไม่ละเอียด

ครบถ้วน ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลความขาดแคลนในการเสนอของบประมาณไม่เป็นไปตามกรอบ
แนวทางท่ีสพฐ. ก าหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ผู้รับผิดชอบทุกโครงการศึกษารายละเอียดนโยบายทางการศึกษาทุกตัวชี้วัด 
2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดตั้งงบประมาณ

ประจ าปีให้กับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี 
 



 
 

 

223 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 ที่เกิดจากการทบทวนแล้ว 
        2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        3. โรงเรียนในสังกัด 183 โรงเรียน จัดตั้งงบประมาณได้ทันเวลา 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
         1. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 ใช้เป็นกรอบแนวทาง          
การด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
        2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตามแผนงานโครงการ กิจกรรม          
        3. โรงเรียนได้รับงบประมาณตามความจ าเป็น  ขาดแคลน   

 
 

ร้อยละ 95 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  น าแผนพัฒนาการศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ใช้เป็นแนวทาง                        
ในการบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ิมประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 
 
  



 

224 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

โครงการ   เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ.   4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพท.   4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้ประสานงานหลัก  นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ  
โทรศัพท์/โทรสาร    08 1062 3433   E-mail : Bancha.sri1582@hotmail.com  

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น            
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

จ านวน 40 โรงเรียน  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเพ่ือพัฒนาโรงเรียน                 
ในท้องถิ่นระดับต าบล ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อม                 
ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและ
ชุมชน รวมทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ               
และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  

ดังนั้น เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดท าโครงเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ขึ้น 



 

225 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่างเข้มแข็ง มีความพร้อม              

ในการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนและชุมชน 
2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม           

ในการบริหารจัดการ 5 เรื่อง คือ 1)ภาวะผู้น า 2)ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา)  3)การบริหารสถานศึกษา              
4)การบริหารแบบมีส่วนร่วม 5)การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือชุมชน 

2.3  เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด 40 โรงเรียน ได้รับ                
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการครบทุกด้าน 

3.1.2 มีแผนการบริหารจัดการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ มีความพร้อม         
ในการให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนและชุมชน สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการ 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ          
ประจ าต าบล ให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 5 เรื่อง คือ           
1) ภาวะผู้น า 2) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา)  3) การบริหาร
สถานศึกษา 4) การบรหิารแบบมีส่วนร่วม 5) การสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือชุมชน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลด้านการวางแผนน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 40 โรงเรียนๆ ละ          
2 คน  รวม 80 คน ระยะเวลา 2 วัน   

พฤศจิกายน 
2564 – 
กันยายน 
2565 

 
 

นางบัญชา   
ศรีปัญญาวุฒิ        
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 
2565 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565   

สถานที่ด าเนินการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3  ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน  อ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนในสังกัด 

 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 39,440 บาท   

(สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่

ใช้งบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล            
ด้านการวางแผนน าสู่การปฏิบัติ               
อย่างเป็นรูปธรรม ให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง             
40 โรงเรียนๆ ละ  2 คน รวม 80 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 

        ไตรมาส   
1 

  ค่าใช้จ่าย          
       -  ค่าอาหารกลางวัน 80 คนๆ ละ 

2 มื้อๆ ละ 80 บาท  (80×2×80) 
- 12,800 - 12,800  

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            
80 คนๆ ละ 4 มื้อๆ ละ 25 บาท  
(80×4×25) 

- 8,000 - 8,000  

       -  ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท 2 วัน (5×600x2) 

6,000 - - 6,000  

       -  ค่าพาหนะ 40 คนๆ ละ       
280 บาท (40×280) 

- 11,200 - 11,200  

      -  ค่าถ่ายเอกสาร - - 1,440 1,440  
  รวม 6,000 32,000 1,440 39,440  
  รวมทั้งสิ้น 6,000 32,000 1,440 39,440  



 

227 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

1. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด ยังไม่มีแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจน การร่วมมือ
ระหว่าง เอกชน บ้าน วัด และโรงเรียนยังไม่เพียงพอ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบลให้เป็นรูปธรรม สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ เอกชน บ้าน วัด                     
และโรงเรียน 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
        1. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 40 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การบริหารจัดการ 
        2. มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
         1. แผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ใช้เป็นกรอบแนวทาง          
การด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
        2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามรถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการพัฒนา
นักเรียนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

 
 

ร้อยละ 95 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด จ านวน 39 โรงเรียน มีความพร้อมในการบริหารจัดการ            

5 เรื่อง คือ1)ภาวะผู้น า 2)ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา)  3)การบริหารสถานศึกษา 4)การบริหาร                  
แบบมีส่วนร่วม 5)การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือชุมชน มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ                     
และสามารถให้บริการทางการศึกษา แก่นักเรียนและชุมชน สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด จ านวน 40 โรงเรียน 
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โครงการ   ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษากรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   1 ด้านความม่ันคง 
   2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทฯ   (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (12) การพัฒนาการเรียนรู้  
กลยุทธ์ สพฐ.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ สพท.   1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครราชสีมา เขต 3/ทุกกลุ่ม ภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 3   
ผู้ประสานงานหลัก  สพป. นครราชสีมา เขต 3 
โทรศัพท์/โทรสาร   0 4444 5161  E-mail : korat32563@gmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) เป้าหมาย   1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ที ่1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
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    ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
ที่ 4 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ที่ 5 เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
ที่ 6 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
ที่ 7 เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 23 แผนแม่บท 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่ง                
ในการก ากับ ดูแล  และสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ                 
โดยเป้าหมายหลักอยู่ที่การให้บริการทางการศึกษาประชากรวัยเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวนโยบายให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ค านึงถึงความจ าเป็น                          
ในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือรองรับนโยบายเร่งด่วนที่เกิดจากสถานที่ศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา              
เขต 3  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนนโยบาย                   
ด้านการศึกษากรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สนองนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สนองนโยบายเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 บรรลุตามเป้าหมาย 

3.1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่โรงเรียนในสังกัด จ านวน 183 โรง 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

3.2.1 นักเรียนในสังกัดมีคุณภาพดีข้ึน 

3.2.2 ครูได้รับการพัฒนาน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

4. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  วิเคราะห์โครงการกิจกรรมตามความจ าเป็น ตามที่          
กลุ่มต่างๆ เสนอเร่งด่วน 

พฤศจิกายน 
2564 - 
มกราคม 
2565 

กลุ่มนโยบาย     
และแผน 
 

2 กิจกรรมที่ 2  น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ บริหารเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3  พิจารณา          
ให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการ 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 

2565 

กลุ่มนโยบาย        
และแผน 

3 กิจกรรมที่ 3  ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติ มกราคม – 
กันยายน 
2565 

กลุ่มที่ขอรับงบฯ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565   
สถานที่ด าเนินการ  สพป. นครราชสีมา เขต 3  ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน  อ าเภอปักธงชัย 

จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนในสังกัด และสถานที่เอกชน 
 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ           : M4 – M5      

6. งบประมาณ  
6.1 จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินงบประมาณในโครงการ (เขียนโครงการ

รองรับแล้วเสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3  ก่อนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ) 
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ที ่
  

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่
ใช้งบ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนองนโยบายที่สนองนโยบายเร่งด่วน ของ สพป.
นครราชสีมา เขต 3 “คุณภาพต้องน า คุณธรรมต้องเยี่ยม เปี่ยมด้วยความสุข”  4 กลยุทธ์  ดังนี้  

 1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
          นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดการ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี         

-  -  -   30,000 ไตรมาส   
1 - 4 

 2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
          1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน          
มีพัฒนาการสมวัย  2. ประชากรวัยเรียน          
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาส        
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  3.ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ       
4.เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา 
เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ            
ความช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5.เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาส         
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ      

-  -  -  25,000  ไตรมาส   
1 - 4 

 3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย         
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นพลเมือง
ที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ             

-  -  -  25,000  ไตรมาส   
1 - 4 
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ที ่
  

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ รวม ไตรมาสที่
ใช้งบ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจใน 
ความเป็นไทย  2.ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มี
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
3.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  มีความพร้อม
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ            
มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู         
4.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร          
จัดการศึกษา 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ  2.สถานศึกษา ได้รับ             
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและ
เอ้ือต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง           
มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท                        
3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา            
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท         

-  -  -  20,000 ไตรมาส   
1 - 4 

  รวมทั้งสิ้น - - - 100,000  
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7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง 

-ไม่มี- 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

-ไม่มี- 

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
      - กิจกรรมที่ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามบริบท ปัญหา ความต้องการ จ าเป็น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  บรรลุตามเป้าหมาย 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 

เชิงคุณภาพ   
        - นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี คุณภาพชีวิตดีขึ้น “เก่ง ดี มีทักษะชีวิต         
มีความสุข” 
 

 
ร้อยละ 100 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คุณภาพการศึกษา ตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  บรรลุ                       
ตามเป้าหมาย นักเรียนมีคุณภาพทุกระดับ ทุกประเภท เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
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โครงการ                      สนับสนุนด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ                                           
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทุนมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ    (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
กลยุทธ์ สพฐ.    2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
นโยบาย สพท.    2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
หน่วยงาน/กลุ่มผู้รับผิดชอบ สพป. นครรำชสีมำ เขต 3/กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   
ผู้ประสานงานหลัก  นำงสำวกำญจนำ มีสุข  
โทรศัพท์/โทรสาร    0 4444 9021 ต่อ 853 E-mail : kanjana_meesuk2520@hotmail.com 

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1       

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 (1) เป้ำหมำย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
         ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้ำหมำยระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล             
ทั้ งด้ ำนร่ ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรม จริ ยธรรม เป็นผู้ ที่ มี ควำมรู้  และทักษะในศตวรรษที่  21                               
รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
          (3) เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว 
สื่อสำร และท ำร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ              : M2 - M3      

1. หลักการและเหตุผล 
           โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ       
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ได้ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ โดยจัดตั้งงำน “สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน”       
เพ่ือเป็นสื่อในกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยำวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่ำ
ประโยชน์และควำมสวยงำม อันจะก่อให้เกิดควำมคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป โดยสวนพฤกษศำสตร์ คือ    
แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชต่ำงๆ ที่มีชีวิตหรือเก็บรักษำด้วยวิธีอ่ืนๆ พันธุ์พืชที่จะท ำกำรรวบรวมไว้จะเป็นแหล่งข้อมูล
เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรสอนบูรณำกำรเข้ำกับวิชำต่ำงๆ เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจโดยสำมำรถด ำเนินกำรในพื้นท่ีของโรงเรียน 
                   กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนสนองพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ด ำเนินกำรภำยใต้แผนแม่บท           
ของหน่วยงำนสนองพระรำชด ำริ และได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนโครงกำร
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยให้
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสมัครเข้ำร่วมเป็น                
สมำชิก อพ.สธ. และดูแลก ำกับให้สถำนศึกษำที่เป็นสมำชิกด ำเนินกำรตำมขั้นตองของ อพ.ส ธ. ส ำนักงำน                    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำ          
ได้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                         
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ประจ ำปี 2565 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เ พ่ือให้ควำมรู้ เรื่ องกำรสมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและกำรด ำเนินงำน                               
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์เพ่ิมข้ึน 

3. เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 ผู้บริหำร ครูผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่ ของสถำนศึกษำในสังกัด สมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์      
 3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 ผู้บริหำร ครูผู้รับผิดชอบ เจ้ำหน้ำที่ของสถำนศึกษำในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ                
งำนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  ออกติดตำม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ โรงเรียนที่
สมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์ จ ำนวน 27 โรงเรียน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.1 เสนอขออนุมัติโครงกำร 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1.3 ออกนิเทศ ติดตำมฯ โรงเรียนที่สมัครเป็นสมำชิก 

สวนพฤกษศำสตร์เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำน 
1.5 แจ้งตำรำงกำรออกนิเทศฯ 
1.4 ออกนิเทศ ติดตำมฯ 

ธันวำคม 2564-
กันยำยน 2565 

นำงสำว
กำญจนำ มีสุข 

2 กิจกรรมที่ 2 แจ้งสถำนศึกษำที่สนใจให้สมัครเป็นสมำชิก 
สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
2.1 แจ้งสถำนศึกษำที่สนใจสมัครเป็นโรงเรียนสวนพฤกษศำสตร์ 
2.2 ออกนิเทศติดตำมให้ควำมรู้กำรด ำเนินงำนโครงกำร            

สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

มกรำคม 2565-
กันยำยน 2565 

3 กิจกรรมที่ 3 สรุป รำยงำนผล กันยำยน 2565 
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5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวำคม 2564 - กันยำยน2565  
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

6. งบประมาณ  
- ไม่มีงบประมำณ 

7. การวิเคราะห์เสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 อำจเกิดกำรคลำดเคลื่อนในปฏิทินก ำหนดเวลำในกำรออกนิเทศ ติดตำม  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ออกนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำน โดยมีก ำหนดปฏิทินที่ชัดเจน และศึกษำปัญหำและร่วมกับ

สถำนศึกษำหำทำงแก้ไข   

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 27 โรงเรียน  ที่สมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์ 

ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และโรงเรียนที่ยังไม่สมัครเข้ำร่วมสมัครเป็นโรงเรียน              
สวนพฤกษศำสตร์  

 
 40  โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ  
สถำนศึกษำในสังกัดสมัครและด ำเนินงำนเป็นโรงเรียนสวนพฤกษศำสตร์ 
 

 
ร้อยละ 20 

 

9.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 เพ่ือให้สถำนศึกษำ  จ ำนวน 27 โรงเรียน ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และโรงเรียนที่ยังไม่สมัคร                    

เป็นสมำชิกได้ด ำเนินกำรสมัครเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์ 
9.2  เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 

10.   กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหำร คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์ 27 โรงเรียน และโรงเรียน                 

ที่สมัครเป็นสมำชิก 
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แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผน

แม่บทฯ 
แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 
จังหวัด 

SDG4 
ของ

จังหวัด 

   โครงการตามแผนปฏิบัติการ                     
1 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนในศตวรรษที ่21 โดยใช้กระบวนการวิจัย 
43,800 3 11 12 1,2,8 5 3 4 2 4.1 

2 การพัฒนาครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ONLINE 39,200 6 12 12 1,2,6 2 4 6 6 4.1 
3 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
40,650 3 12 12 1,2 1 3 4 3 4.1 

4 ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายใน 38,800 3 12 12 1,2,8 6 4 4 6 4.1 
5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ

ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
44,900 2 12 12 1,2,8 1 3 4 2 4.1 

6 พัฒนาทักษะการนิเทศ 19,800 3 12 12 1,2 1 4 4 6 4.1 
7 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริม

ความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 
55,800 3 11 12 1,2,8 1 3 4 3 4.2 

8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

99,500 3 12 12 1,2 1 1,3 4 3 4.1 

9 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 71,850 3 12 12 1,2 1 3 4 3 4.6 

แบบสรุป 1 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผน

แม่บทฯ 
แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 
จังหวัด 

SDG4 
ของ

จังหวัด 

10 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สูศ่ตวรรษที่ 21 135,000 3 12 12 1,2 1 1,3 4 3 4.1 
11 แนะแนวเพื่อการศกึษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง

เข้มแขง็ 
59,930 4 12 12 1,2 3 1,2 4 2 4.4 

12 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพป. : 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

173,700 6 12 12 1,2,6 6 4 4 6 4.1 

13 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศกึษา คร ูบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการด้านการเงิน
และพัสดุ 

44,000 3 11 12 1,2,6 2 3 4 6 4.1 

14 พัฒนาการบริหารบุคคลเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

300,000 6 12 12 1,2 2 3,4 4 6 4.c 

15 พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัด
การศึกษา 

197,620 6 11 12 1,2 2 3,4 4 6 4.1 

16 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. 
: การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

40,000 6 12 12 1,2,6 6 4 4 6 4.1 

17 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพืน้ฐานทางการศึกษา และ
เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

51,450 6 12 12 1,2,8 4 3,4 6 4 4.1 

18 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

133,560 6 11 12 1,2 6 4 4 6 4.1 



 

239 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 
แผน

แม่บทฯ 
แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 

กลยุทธ ์
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา 
จังหวัด 

SDG4 
ของ

จังหวัด 

19 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   39,440 3 11 12 1,2 6 4 4 6 4.1 
20 ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษากรณีมีความจ าเป็น

เร่งด่วน 
100,000 1,2,3,4,5,6 11,12 12 1,2,4,5,6,8 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 4  4.1 

  โครงการหลักตามกลไก กศจ.                     
1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย

พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
                    

  1.1 พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างย่ังยืน บูรณาการศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

70,000 4 11 12 1,2,5 3 1,2 4 1 4.7 

2 โครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

                    

  2.1 ขับเคลือ่นสถานศึกษาพอเพยีงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงด้านการศึกษา  

50,000 1 11 12 1,2,5 1 2 4 5 4.7 

3 โครงการสนับสนนุการด าเนินงานโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

                    

  3.1 สนับสนุนด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1 11 12 1,2,4,5 1 2 5 5 4.1 

 



 

240 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ชาติ     
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ความมั่นคง 2 50,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1  44,900 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 10 588,640 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 2 129,930 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1 100,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

7 935,530 

รวม 23 1,849,000 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล 

9 517,500 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

4 580,820 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3 เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3 230,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 1 51,450 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ผลติก าลงัคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการของประเทศ 

1 43,800 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 6 ปรับปรุงระบบบรหิารจดัการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

5 425,430 

รวม 23 1,849,000 
กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสรมิการจดัการศึกษาให้ผู้เรยีนมีความปลอดภัยจากภัย      
ทุกรูปแบบ 

2 234,500 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร
วัยเรียนทุกคน 

4 180,000 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

9 850,070 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 8 584,430 
รวม 23 1,849,000 

แบบสรุป 2 



 

241 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา     
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่าย
คมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 

  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเช่ือมตอ่ภาค
และภมูิภาค 

  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลติ การแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสรมิสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชน
อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20 1,758,350 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและยั่งยืน 

1 ไม่ใช้งบประมาณ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนา
เมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE City/ Art City / Safe City) 

2 90,650 

รวม 23 1,849,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา     
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงของสังคม
โคราชและประเทศ 

1 70,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 

3 148,700 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสรา้ง
สังคมแห่งการเรียนรู ้

5 402,800 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

2 151,450 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของโคราช 

2 50,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

10 1,026,050 

รวม 23 1,849,000 
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา(SDG4 Roadmap) 
ของจังหวัดนครราชสีมา 

    

4.1 สรา้งหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มคีุณภาพเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จา่ย 
น าไปสูผ่ลลัพธ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 

17 1,241,350 

4.2 สรา้งหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา              
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย    
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมคีวามพร้อมส าหรับการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

1 55,800 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
4.3 สรา้งหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยทีม่ีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจา่ยได้ ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 

    

4.4 เพิ่มจ านวนเยาวชนและผู้ใหญท่ี่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถงึทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงานการมีงานท่ีมีคณุค่า และ          
การเป็นผูป้ระกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 

1 60,000 

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศดา้นการศึกษา และสรา้งหลักประกนัว่า
กลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษา
และการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเทา่เทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

    

4.6 สรา้งหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ ่ทั้งชายและหญิงใน   
สัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ภายในปี พ.ศ. 2573 

1 71,850 

4.7 สรา้งหลักประกันว่าผูเ้รียนทุกคนได้รบัความรู้และทักษะที่จ าเปน็ส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน
และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนษุยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ               
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
การที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกดิการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

2 120,000 

4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณก์ารศึกษา
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดใหม้ีสภาพแวดล้อม   
ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลมุและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

1 300,000 

4.b เพิ่มจ านวนทุนการศึกษาท่ัวโลกท่ีให้แก่ประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยทีสุ่ด รัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศ
ในทวีปแอฟริกา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝกึอาชีพ 
และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลงัพัฒนา
อื่น ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

    

4.c เพิ่มจ านวนครูทีม่ีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่านความร่วมมอื
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะ           
อย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ และรัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

    

รวม 23 1,849,000 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผลแผน 

      

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน         
เพ่ือส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  จึงได้ก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ และ
ปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ก าหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น     
สู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ด้วยการก าหนด โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์และจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพการศึกษา  

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย         
การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานทั้งเจ้าภาพหลัก  
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ                       
จัดท าแผนปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี                        
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

กันยายน 2564 สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตุลาคม 2564 (1) สพฐ. แจ้งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(2) สพฐ. แจ้งร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พฤศจิกายน 2564 สพฐ. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ สพท. เพ่ือบริหารจัดการ             

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตุลาคม 2564 –  

มกราคม 2565 

(1) สพป. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

(2) สพป.ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(3) สพป.แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้กลุ่มงาน และสถานศึกษาในสังกัด 

เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) 

      15 เมษายน 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

 15 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 

      15 ตุลาคม 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

  

  

 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ 
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  และสถานศึกษาในสังกัด โดยการด าเนินงาน             
จงึต้องถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

 
 



 

 

 

ภาคผนวก 
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แผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้กระบวนการวิจัย  โรงเรียนในสังกัด ส านักงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 

 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ Active learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 พฤษภาคม 2565 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา การจัดการศึกษาและโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางพหุปัญญา กรกฎาคม 2565 นครราชสีมา เขต 3  
 กิจกรรมท่ี 3 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล กันยายน 2565   
2 การพัฒนาครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ONLINE  สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 โรงเรียน สถานท่ีราชการ การจัดการศึกษาและโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบ ITA ONLINE กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2565   

3 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนในสังกัด  ส านักงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ PISA  STYLE ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา การจัดการศึกษาและโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์แบบทดสอบและ  สร้างข้อสอบ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 นครราชสีมา เขต 3  

4 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขต กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ Active learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 พฤษภาคม 2565 พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา การจัดการศึกษาและโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางพหุปัญญา กรกฎาคม 2565 นครราชสีมา เขต 3  

 กิจกรรมท่ี 3 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล กันยายน 2565   

5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขต กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสู่โครงงานสะเต็มศึกษา

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 63 โรงเรียน 
มีนาคม 2565 พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 
การจัดการศึกษาและโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระดับ
ประถมศึกษา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เมษายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 3 การประกวดผลการปฏิบัติท่ีดี Good Practice ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education 

พฤษภาคม - สิงหาคม2565   

 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ  ติดตามการด าเนินการ กันยายน 2565   
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 

6 พัฒนาทักษะการนิเทศ  สถานท่ีเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการนิเทศ ให้แก่ศึกษานิเทศก์ กุมภาพันธ์ - กันยายน 2565 สพป.นครราชสีมา  เขต 3 การจัดการศึกษาและโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าวีดิทัศน์  ให้แก่ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด กุมภาพันธ์ - กันยายน 2565 และศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน  

7 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย  สพป.นครราชสีมา  เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความเข้าใจในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง

การจัดการศึกษาปฐมวัย และการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตร การศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2564 (จ านวน 183 โรงเรียน ) 

กุมภาพันธ ์- มิถุนายน 2565 โรงเรียนและสถานท่ีเอกชน การจัดการศึกษาและโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 การประชุมสัมมนาครูปฐมวัยสร้างความเข้าใจการจัดกิจกรรมตามโครงการ                  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยและ การตรวจกลั่นกรองโครงงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยการเตรียมการขอประเมินรับตราพระราชทานฯ 

กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 3 การอบรมสัมมนาศึกษานิเทศก์ เครือข่ายท้องถิ่น LN และครูปฐมวัย LT ตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย : จัดโดยส่วนกลาง จัดโดย  สพฐ. 

มีนาคม 2565   

 กิจกรรมท่ี 4 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย ทดแทนครูย้าย เกษียณ บรรจุใหม่ โรงเรียนใน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

พฤษภาคม - มิถุนายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางส าหรับครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อต่อยอดความเข้มแข็งทางวิชาการ 

กรกฎาคม - สิงหาคม 2565   

 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์                   
ตามวัฏจักรการสืบเสาะ 

กรกฎาคม - สิงหาคม 2565   

 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส าหรับตัวแทน
โรงเรียนท่ีผ่านการประเมินรับตราและศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พฤษภาคม 
2564 (ปีการศึกษา 2562 จ านวน 56 ร.ร.)  สิงหาคม 2564 (รุ่นปีการศึกษา 2563)  

พฤษภาคม - สิงหาคม 2565   

 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมการนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มกราคม - กันยายน 2565   
8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ  สพป.นครราชสีมา เขต 3   กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมและ เตรียมเอกสารการประชุม เมษายน 2565 โรงเรียน สถานท่ีราชการ  การจัดการศึกษาและโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
พฤษภาคม 2565 และสถานท่ีเอกชน  



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน    
9 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 แบบเชิงรุก 

ตามนโยบาย“เด็กไทย วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ               
ไวรัสโคโรนา 2019 

กรกฎาคม 2565 สพป.นครราชสีมา เขต 3 การจัดการศึกษาและโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการแข่งขันตามโครงการวันรักษ์ภาษาไทยเน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 มิถุนายน - กันยายน 2565   
 กิจกรรมท่ี 3 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ กันยายน 2565   

10 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21  สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ธันวาคม 2564 - มกราคม2565 โรงเรียน และสถานท่ีราชการ การจัดการศึกษาและโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 กุมภาพันธ ์– พฤษภาคม 2565   
 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา             

ปีท่ี 6 ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้บาร์โมเดล 
ธันวาคม 2564 - พฤษภาคม2565   

 กิจกรรมท่ี 4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ ์2565   
 กิจกรรมท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กุมภาพันธ ์– พฤษภาคม 2565   
 กิจกรรมท่ี 6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนระดับม.ต้นในการจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพ มีนาคม - เมษายน 2565   

11 ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  โรงเรียนบ้านปางไม้ อ.เสิงสาง, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 กิจกรรมท่ี 1 ออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็น                 

ศูนย์การเรียนรู้ 
ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี         

อ.ปักธงชัย 
และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม          
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

มกราคม 2565 และ สพป.นครราชสีมา เขต 3  

 กิจกรรมท่ี 3 สรุป รายงานผล กันยายน 2565   
12 พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน บูรณาการศูนย์เฉพาะกิจ

คุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 สพป.นครราชสีมา เขต 3                  

และโรงเรียนในสังกัด 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         

และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ธันวาคม 2564 - มกราคม  2565   
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาเครือข่าย เฝ้าระวังสถานการณ์ และคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน ระดับ               

เขตพื้นท่ี และระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน 12 กลุ่ม 
ธันวาคม 2564 - กันยายน  2565   



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี 3 สภานักเรียน เพื่อนท่ีปรึกษา YC ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565   
 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเครือข่าย เฝ้าระวังสถานการณ์ และคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนครอบคลุม

ทุกพื้นท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565   

13 แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง  ศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนท่ี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 กิจกรรมท่ี 1 ส ารวจความต้องการของผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการด้านอาชีพ ธันวาคม 2564 อ าเภอวังน้ าเขียว และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวอาชีพตามความต้องการและความถนัด มกราคม 2565 และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  

 กิจกรรมท่ี 3 ค่ายฝึกอาชีพตามความต้องการและความถนัด มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565   
 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศติดตามประเมินและรายงานผล กรกฎาคม 2565   

14 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพป. : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอ านวยการและโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 กุมภาพันธ์ - กันยายน 2565 โรงเรียนในสังกัด 40 โรงเรียน  
 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามค ารับรอง การปฏิบัติราชการ (KRS) กุมภาพันธ์ - กันยายน 2565 และศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน  
 กิจกรรมท่ี 3 การปฏิบัติงานตรวจติดตามงานควบคุมภายใน ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565   
 กิจกรรมท่ี 4 การด าเนินการประเมินสถานะของหน่วยงานระบบราชการ 4.0 ระดับส านักงาน            

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม 5 ส. มกราคม – กันยายน 2565   
 กิจกรรมท่ี 6 สัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิตอลใหม่ สิงหาคม 2565   
 กิจกรรมท่ี 8 การจัดประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมบอร์ดผู้บริหารของส านักงาน              

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ตุลาคม  2564 -  กันยายน 2565   

15 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ
ด้านการเงินและพัสดุ 

 ท่ีท าการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาแยกรายอ าเภอ 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาด าเนินการด้าน
การเงินและพัสดุของโรงเรียน ในแต่ละกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อสร้างเครือข่าย 
 

ธันวาคม 2564 -สิงหาคม 2565   



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 

16 พัฒนาการบริหารบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 1 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 2 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 3 การสรรหาครูอัตราจ้าง ครูขาดแคลนขั้นวิกฤตลูกจ้างชั่วคราวอื่น ๆ และพนักงานราชการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565   
 กิจกรรมท่ี 4 การประชุมปฐมนิเทศและจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 5 การประชุมบริหารอัตรา การปฐมนิเทศ การจัดท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ/ลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกอัตรา 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 6 การสรรหา การย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)/ ศึกษานิเทศก์ 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 7 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 1) 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม2565   
 กิจกรรมท่ี 8 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565   
 กิจกรรมท่ี 9 การจัดซ้ือจัดจ้างท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐ 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน2565   
 กิจกรรมท่ี 10 การจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ส าหรับผู้เสนอขอ

พระราชทานปี 2560 - 2564 (รวม 4 ปี) 
1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565   

 กิจกรรมท่ี 11 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีเกลี่ยอัตราก าลัง
ครูจากโรงเรียนเกณฑ์เกินไปก าหนดในโรงเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ (ประมาณ 2 ครั้ง                
ต่อ 1 ปีงบประมาณ) 

1 มีนาคม - 30 เมษายน 2565 
และ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน

2565 

  

 กิจกรรมท่ี 12 การบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวท่ีจ้างด้วยเงินงบประมาณ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1-30 มีนาคม 2565   

 กิจกรรมท่ี 13 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 

1 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม2565   

 กิจกรรมท่ี 14 การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 - 30 กันยายน 2565   
 กิจกรรมท่ี 15 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการเมื่อ

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 - 30 กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 16 การจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 - 30 กันยายน2565   



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี 17 การบริหารบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565   
17 พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต 3 /  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร                   
 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 โรงเรียน / สถานท่ีเอกชน ทางการศึกษา และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมผู้บริหารสถานศึกษา(เรื่องวินัยข้าราชการ, 
เรื่องการละเมิด) 

ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565   

18 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. : การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 40 โรง หน่วยตรวจสอบภายใน 
 กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการตรวจสอบ/การจัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจ าปี ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2564 และกลุ่มบริหารงานการเงิน และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2564 และสินทรัพย์  
 กิจกรรมท่ี 3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สพป.นม.3 และสถานศึกษา ธันวาคม 2564 - สิงหาคม 2565 สพป. นครราชสีมา เขต 3  
 กิจกรรมท่ี 4 การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ เมษายน 2565 และ กันยายน 2565   

19 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยแีละการสื่อสาร  สพป.นครราชสีมา เขต 3,  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ

โรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้วย โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศ
ของสถานศึกษา (Data Management Center : DMC) ด้วยโปรแกรมระบบบริหาร
สารสนเทศของสถานศึกษา M-OBEC, และ B-OBEC 

พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 สถานท่ีเอกชน จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านระบบ VDO Conference ธันวาคม 2564 -มิถุนายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มกราคม - เมษายน 2565   

20 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สถานท่ีเอกชน                           
สพป.นครราชสีมา เขต 3 

กลุ่มนโยบายและแผน และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2563-2565 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ตุลาคม – ธันวาคม 2564 และศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน  



 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ด าเนินการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมท่ี 2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565   
 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้าน

การศึกษา ตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
มกราคม – สิงหาคม 2564   

 กิจกรรมท่ี 4 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตุลาคม – ธันวาคม 2564   
 กิจกรรมท่ี 5 การติดตามและประเมินผลการด าเนินการของหน่วยงาน ในระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ธันวาคม 2564 – กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2565   
21 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้มีความพร้อมใน                  

การบริหารจัดการ 5 เรื่อง คือ  1) ภาวะผู้น า 2) ภาษาและการสื่อสาร (3 ภาษา)               
3) การบริหารสถานศึกษา 4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 5) การสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือชุมชน 

พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 
2565 

ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน               
และโรงเรียนในสังกัด 

 

 กิจกรรมท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2565   
22 ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษากรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  สพป. นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน 
 กิจกรรมท่ี 1 วิเคราะห์โครงการกิจกรรมตามความจ าเป็น ตามท่ีกลุ่มต่างๆ เสนอเร่งด่วน พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน กลุ่มท่ีขอรับงบ และโรงเรียน 
 กิจกรรมท่ี 2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ บริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผู้อ านวยการ 

สพป.นครราชสีมา เขต 3  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการ 
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนในสังกัด                   

และสถานท่ีเอกชน 
 

 กิจกรรมท่ี 3 ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ท่ีได้รับอนุมัติ มกราคม – กันยายน 2565   
23 สนับสนุนด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  โรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 กิจกรรมท่ี 1 ออกติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ โรงเรียนท่ีสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ จ านวน 27 โรงเรียน 

ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 สพป.นครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2 แจ้งสถานศึกษาท่ีสนใจให้สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มกราคม 2565 - กันยายน 2565   

 กิจกรรมท่ี 3 สรุป รายงานผล กันยายน 2565   

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ที่ปรึกษา 

     นายเผด็จศึก  โชติกลาง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

     นายสุริยนต์  กัลยาณี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

     นายวิวัฒน์  สิรพัธน์โภคิน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

     นายสายัณห์  คอกขุนทด รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3   
 

    คณะท างาน 

     นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      

     นายธานินทร์  ศิริก าเนิด ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

     นางขวัญเรือน  รุ้งตาล  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

     นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

     นางสาวคนึงนิต  อินทรกระโทก  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

     นางรัตดา  คูณมา  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      

     นางเกดสุชา  ทองน้อย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

     นางศลิษา  ศิริก าเนิด  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 

     นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

     นายอติวิชญ์  วงศิริ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
      

    จัดท าเอกสาร/รูปเล่ม 

     นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

     นางสาวสุมล  ศิริปรุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

     นายประเชิญชัย เจริญครบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

     นางสุภาภรณ์  จิตรา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      

     นางสาวศิริลักษณ์  เรืองศรีโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

     นางสาวอรดา  อบสุนทร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     นางสาวรุ้งรัตตา วรรณเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

     นางสาวธัญสุดา  แสนลือชา  ลูกจ้างชั่วคราว      

คณะผู้จัดท า 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1/2565 
กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.นครราชสีมา เขต 3 
ถนนสุขาภิบาล 14  ต าบลแชะ  อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา 


