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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลสภาพทั่วไป 
 

 

 

 



1 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ความเป็นมา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดขึ้น ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  และกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 และ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดำเนินการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 

11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

12.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จัดโครงสร้างการบริหารงาน 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น  9 กลุ่ม และ 1 หน่วย ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

สพป.นครราชสีมา เขต 5 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม 
อำนวยการ 

กลุ่ม 
บริหารงาน

การเงิน 
และสินทรัพย ์

กลุ่ม 
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม 
นโยบาย 
และแผน 

กลุ่ม          
นิเทศติดตาม 

และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

กลุ่ม 
ส่งเสริมการจัด 

การศึกษา 

โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษาทางไกล

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่ม 
พัฒนาครู        

และบุคลากร
ทางการศึกษา  

กลุ่ม 
กฎหมายและคดี  

กศจ.นครราชสีมา 
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ข้อมูลทั่วไป 

 1. สภาพข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
  1.1 สถานที่ตั้ง   
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่
ให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่รวม 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด  อำเภอโนนไทย   
อำเภอขามสะแกแสง  อำเภอขามทะเลสอ  อำเภอพระทองคำ และอำเภอเทพารักษ์ ที่ตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ตั้งอยู่เลขที ่118 หมู่ 12  บ้านโคกพัฒนา   ถนนหนองสรวง – ด่านขุนทด  ตำบลด่านขุนทด  อำเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  65  กิโลเมตร โทรศัพท์หมายเลข  
0-4420-8148  โทรสาร  0-4420-8154  เว็บไซด์  http://www.korat5.go.th 
  

  
 
 
 
 
 
 

http://www.korat5.go.th/
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 1.2 อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเทพสถิต  อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า 
จังหวัดชัยภูมิ และ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสีคิ้ว  อำเภอสูงเนิน และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคง อำเภอโนนสูง และอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 1.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
  สภาพภูมิประเทศทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  ส่วนทิศตะวันตก 
บางแห่งมีลักษณะเป็นที่ราบสูง และภูเขา ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ เก็บความชื้นได้น้อย 
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พ้ืนที่ทั้ง 6 อำเภอ อยู่ในแนวเขตเงาฝนและเป็นพ้ืนที่แล้งซ้ำซาก 
 1.4 สภาพการคมนาคม 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อภายในพ้ืนที่
และบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วยถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ และถนนหนองสรวง - ด่านขุนทด  
 1.5 สภาพเศรษฐกิจ  
  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ในเขตบริการ เป็นการผลิตภาคการเกษตร โดยเฉพาะ การทำนา 
ทำไร่ ทำสวน การเลี้ยงสัตว์ การพาณิชยกรรม และ การอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 1.6 สภาพสังคม 
  จากการศึกษาสภาพด้านสังคมของจังหวัดนครราชสีมา โดยรวมพบว่า ปัจจัยแวดล้อม  ต่อการ
พัฒนาขีดศักยภาพของคน ได้แก่ ประเด็น ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านอาชญากรรม ยาเสพติด 
และการสังคมสงเคราะห์ 
  1.7 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 
   1) พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ 
และวิหารเทพวิทยาคม (วิหารปริสุทธปัญญา) 
วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม 
   2) อ่างเก็บน้ำปราสาท ตำบล
หินดาด อำเภอด่านขุนทด สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งเรียนรู้ ระบบส่งน้ำ กักเก็บน้ำ 
   3) ศูนย์ว ิจ ัยม ันสำปะหลัง       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตำบลห้วยบง อำเภอ
ด่านขุนทด 
      4) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังลม (ทุ่งกังหันลม) ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด 
   5) แหล่งปั้นหม้อดิน บ้านพระ ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด 
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   6) วัดหลักร้อย  ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย  แหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 
   7) บึงหนองคู ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ สถานที่ดูนกและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   8) ศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสินค้าพ้ืนเมือง ตำบลขามสะแกแสง อำเภอ              
ขามสะแกแสง 
   9) โรงงานแปรรูปจากพริก อำเภอขามสะแกแสง 
   10) โรงงานหมี่ภานุเจริญ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสงเป็นแหล่งเรียนรู้        
การจัดการแบบครบวงจร 
   11) โบสถ์ไม้วัดเจริญพรต อำเภอพระทองคำ เป็นโบสถ์ไม้แห่งเดียวในประเทศไทย 
   12) ศูนย์ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร วัดโนนเมือง ตำบลโนนเมือง  
อำเภอขามสะแกแสง 
   13) นิคมสหกรณ์การเกษตร อำเภอขามทะเลสอ 
   14) สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม อำเภอขามทะเลสอ 
   15) ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากท้องถิ่น (กล้วย) ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ  
   16) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดอยเจดีย์ วัดถ้ำเพกา อำเภอเทพารักษ์  
 
 2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีหน้าทีส่่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 2.1 อำ เภอด่ านขุนทดจำนวน 83 โรงเรียน แบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 6 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 2.2 อำเภอโนนไทย จำนวน 44 โรงเรียน  แบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
 2.3 อำเภอขามทะเลสอ จำนวน 17 โรงเรียน แบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 1 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 2.4 อำเภอขามสะแกแสง จำนวน 27 โรงเรียน แบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 2 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 2.5 อำเภอพระทองคำ  จำนวน 26 โรงเรียนแบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 2 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 2.6 อำเภอเทพารักษ์  จำนวน 16 โรงเรียน แบ่งการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น 1 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งสิ้น 213 โรงเรียน 15 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ดังตารางที่ 1                                                                                          

 
ข้อมูลสถานศึกษา และข้อมูลนักเรียน 
 

   ตารางที ่ 1 ข้อมูลจำนวนโรงเรียน และจำนวนนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ณ วันที่  10  มิถุนายน  2565 
 

 
 

อำเภอ 

จำนวนโรงเรียนแยกตามเกณฑ์ สพฐ. (4 ขนาด) จำนวนนักเรียน 
ขนาด
เล็ก 

1-120 

ขนาด
กลาง
121-
300 

ขนาด
ใหญ่
301-
600 

ขนาด
ใหญ่
พิเศษ
601คน
ขึ้นไป 

รวมทั้ง 
ส้ิน 

(โรง) 
ชาย หญิง 

รวม 
(คน) 

ด่านขุนทด 48 34 0 1 83 6,004 5,902 11,906 
โนนไทย 29 13 1 1 44 2,947 2,675 5,622 
ขามสะแกแสง 17 8 1 1 27 1,892 1,698 3,590 
ขามทะเลสอ 10 5 1 1 17 1,323 1,203 2,526 
เทพารักษ์ 7 8 1 - 16 1,177 955 2,132 
พระทองคำ 14 10 2 - 26 1,832 1,774 3,606 

รวม 125 78 6 4 213 15,175 14,207 29,382 
 

  ที่มา: กลุ่มนโยบายและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2565 
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แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 

  ตารางท่ี 2  จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามประเภท 

อำเภอ 
จำนวนสถานศึกษา 

ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ด่านขุนทด 57 26 
โนนไทย 29 15 
ขามสะแกแสง 17 10 
ขามทะเลสอ 9 8 
เทพารักษ ์ 9 7 
พระทองคำ 20 6 

รวม 141 72 

  ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2565 

  ตารางท่ี 3  จำนวนนักเรียน และห้องเรียนแยกตามระดับการศึกษา   

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ จำนวนห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 
ก่อนประถมศึกษา 5,796 19.73 497 23.68 
ประถมศึกษา 17,757 60.43 1,318 62.79 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4,758 16.19 252 12.01 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,071  3.65 32  1.52 

รวมทุกระดับ 29,382 100 2,099 100 

 ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2565 

ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  ตารางท่ี 4  จำนวนครูในสถานศึกษา  จำแนกตามอำเภอ  

อำเภอ 
จำนวนครู 

รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง 

ด่านขุนทด 226 602 828 39.98 
โนนไทย 102 298 400 19.31 

ขามสะแกแสง 70 188 258 12.46 
ขามทะเลสอ 34 144 178  8.59 
พระทองคำ 64 176 240 11.60 
เทพารักษ ์ 50  117 167  8.06 
รวมทั้งสิ้น 546 1,525 2,071 100 

 ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน    ข้อมูล ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2565 
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แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 

  ตารางท่ี 5  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
                 จำแนกตามกลุ่ม และระดับการศึกษา 

 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวนบุคลากร 
(คน) 

 
ระดับการศึกษา 

 
รวม

ทั้งสิ้น 
(คน) 

 
ชาย 

 
หญิง ต่ำกว่า 

ป.ตรี 
ปริญญา 

ตรี 
ปริญญา 

โท 
ปรญิญา

เอก 

ผู้บริหาร 3 1 - - 3 1 4 
กลุ่มอำนวยการ 1 5 - 4 1 1 6 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 7 - 4 4 - 8 
กลุ่มนโยบายและแผน  - 8 - 2 6 - 8 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 7 1 1 7 - 9 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
การจัดการศึกษา 

4 17 1 
 

1 18 1 21 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - 7 - 5 2 - 7 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - 1 - - 1 - 1 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- - - - - - - 

กลุ่มกฎหมายและคดี 1 - - 1 - - 1 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 3 - 1 2 - 3 
ลูกจ้างประจำ 1 1 1 - - - 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 7 1 - - 8 
พนักงานราชการ 1 - 1 1 - - 2 
ช่วยราชการ 1 4 - 5 - - 5 

รวมครูและบุคลากรทั้งสิ้น 19 65 11 26 44 3 84 
คิดเป็นร้อยละ 22.62 77.38 13.10 30.95 52.38 3.57 100 

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2565 
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แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 

ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้สรุปผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตลอดจนผลการทดสอบ
ความสามารถพื ้นฐานของผู ้ เร ียนระดับชาติ (National Test:NT) ปีการศึกษา 2564 ของนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างปีการศึกษา ของชั้น ป.6 ม.3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่ 6 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียน (Reading Test : RT)       
ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ระดับเขตพื้นที่ กับระดับสพฐ. และระดับประเทศ 
 

ผลการประเมินด้าน 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 

เขต 5 สพฐ. 
+สูง/-ต่ำ 

ระดับสพฐ. 
ประเทศ 

+สูง/-ต่ำ 
ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง 74.86 69.04 +5.82 69.95 +4.91 

การอ่านรู้เรื่อง 75.28 72.30 +2.98 72.79 +2.49 

โดยรวมทั้ง 2 ด้าน 75.07 70.67 +4.40 71.37 +3.70 
 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
        (O-NET / RT/ NT) ปีการศึกษา 2564 

 
 

จากตารางที่ 6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับการประเมิน 1,917  คน จาก
โรงเรียน 165  แห่ง มีผลการประเมินด้านการอ่านออกเสียง 74.86 ด้านการอ่านรู้เรื่อง 75.28 และผลโดยรวม
ทั้ง 2 ด้าน  75.07 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของ ผู้เรียน (Reading 
Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับเขตพื้นที่ กับระดับสพฐ.และระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับ 
สพฐ.ร้อยละ 4.40 สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 3.70 สำหรับคะแนนเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านการอ่านออก
เสียง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ.ร้อยละ 5.82 สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 4.91 ด้านการอ่านรู้เรื่อง 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับสพฐ. รอ้ยละ 2.98 และสูงกว่าระดับประเทศ รอ้ยละ 2.49 
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แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 

    
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
                ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 

เขต 5 จังหวัด สพฐ. ประเทศ +สูง/-ต่ำ 
ระดับประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 46.25 48.18 48.73 49.44 -3.19 
ด้านภาษาไทย 54.69 55.22 55.48 56.14 -1.45 

โดยรวมทั้ง 2 ด้าน 50.47 51.71 52.11 52.79 -2.32 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
        (O-NET / RT/ NT) ปีการศึกษา 2564 
 
จากตารางที่ 7 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับการประเมิน  1,915  คน  

จากโรงเรียน  169  แห่ง มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดย
ภาพรวมทุกด้านต่ำกว่าทุกระดับ  และเปรียบกับระดับประเทศพบว่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 2.32   
ซึ่งแยกรายด้านได้ดังนี้ความสามารถด้านภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 1.45 และความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 3.19  
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แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2562, 2563, 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 
 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

เพิ่มหรือลด 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 47.57 53.87 47.84 -6.03 
ภาษาอังกฤษ 29.27 35.45 32.69 -2.76 
คณิตศาสตร์ 30.57 26.65 34.43 +7.78 
วิทยาศาสตร์ 33.17 36.29 32.74 -3.55 
รวมทุกกลุ่มสาระ 35.15 38.07 36.93 -1.14 

 
จากตารางที่ 8 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ในปีการศึกษา 

2564 มีอัตราลดลงเกือบทุกกลุ่มสาระ ซึ่งสาระการเรียนรู้ที่มีอัตราการลดลงมากที่สุด ได้แก่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยลดลงร้อยละ 6.03 รองลงไป ได้แก่ สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ร้อยละ 3.55  สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 2.76  ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.78  ตามลำดับ  โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.14 
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แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 
 

ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างปีการศึกษา 2562, 2563, 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 
  

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

เพิ่มหรือลด 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 52.65 50.75 46.10 -4.65 
ภาษาอังกฤษ 28.98 28.87 26.65 -2.22 
คณิตศาสตร์ 23.31 21.10 21.47 +0.37 
วิทยาศาสตร์ 29.22 27.71 30.03 +2.32 
รวมทุกกลุ่มสาระ 33.54 32.11 31.06 -1.05 

 
 จากตารางที่ 9  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีอัตราลดลงทุกกลุ่มสาระตามลำดับ  ดังนี้ สาระการ
เรียนรู้ที่มีอัตราการลดลงมากที่สุด คือสาระการเรียนรู้ภาษาไทยลดลงร้อยละ 4.65  และสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ลดลงร้อยละ 2.22  ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีอัตราเพ่ิมขึ้น คือสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร้อยละ 
2.32  และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 0.37  โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ  1.05 
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แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 
 

ตารางที่ 10  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 กับระดับ สพฐ.  
และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
เขต 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ
เขต 

ภาษาไทย 56.20 54.96 53.87 54.29 55.18 50.75 
คณิตศาสตร์ 29.99 28.59 26.65 25.46 25.82 21.10 
วิทยาศาสตร์ 38.78 37.64 36.29 29.89 30.17 27.71 
ภาษาอังกฤษ 43.55 38.87 35.45 34.38 34.14 28.87 
ค่าเฉลี่ยรวม 42.13 40.02 38.07 36.01 36.33 32.11 
 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
        (O-NET / RT/ NT) ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ(O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กับระดับสพฐ. 

และระดับประเทศ

ระดบัประเทศ ระดบัสพฐ. ระดบัเขต
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. และระดับประเทศ

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ. ระดบัเขต
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรม ตาม
นโยบาย และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีมาตรฐาน 
กระบวนการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี ้
 
 

      1. ผลการปฏิบัติราชการ 
 
1.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 คะแนนรวม 97.67 ระดับ AA   

1.2 ผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คะแนนเฉลี่ยรวม 7 ตัวชี้วัด  ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม 3.71 ระดับดีมาก  
  
 
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
   
  1. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา  2564   
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ส่ งเสริมสนับสนุน ให้ครู
ปฐมวัย ทุกโรงเรียน จำนวน 208 โรงเรียน ได้เข้ารับการอบรมออนไลน์ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะ สำหรับปฐมวัย  คิดเป็น 100% ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด มีความรู้เกี่ยวกับกา รจัดประสบการณ์
หลักสูตรสมรรถนะสำหรับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาด้านการคิดและสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 100%  

          ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) ทั้งหมด 
จำนวน  2,674  คน จำแนกเป็น ผู้เรียนปกติ จำนวน  2,670  คน ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จำนวน  4  คน  
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            1.1.2 ผู้เรียนปกติที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ คุณภาพระดับ 3 จำแนกรายด้าน 
                     1) ด้านร่างกาย           จำนวน    2,463    คน คิดเป็นร้อยละ  93.18  
                     2) ด้านอารมณ์ จิตใจ    จำนวน    2,530    คน คิดเป็นร้อยละ  94.50 
                     3) ด้านสังคม              จำนวน   2,548    คน คิดเป็นร้อยละ   95.14 
                     4) ด้านสติปัญญา         จำนวน   2,312    คน คิดเป็นร้อยละ   86.87 
             1.1.3 ผู ้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จำนวน  2,670  คน คิดเป็นร้อยละ  99.86  
  2. ผลการประเมินด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สมัครใจเข้ารับการประเมิน  1,917  คน  จำนวนโรงเรียนที่เข้าสอบ  165  โรง  
ผลการประเมินด้านการอ่านออกเสียงสูงกว่าระดับประเทศ 4.91  และด้านการอ่านรู้เรื่อง สูงกว่าระดับประเทศ 
2.49 และมีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมทุกด้านสูงกว่าระดับประเทศ 3.69 
  3. ผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สมัครใจเข้ารับการประเมิน  2,168  คน  จำนวนโรงเรียน 
ที่เข้าสอบ  174  โรง เมื่อเปรียบเทียบระดับ สพฐ.และระดับประเทศ ผลการสอบต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ ทั้งโดยรวมและรายด้าน  

       4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับเขตพื้นที่ สพฐ. และประเทศ พบว่า ผลการ
ประเมินระดับเขตพ้ืนที่ มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยรวม ต่ำกว่าทุกระดับ  
       5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับเขตพื้นที่ สพฐ. และประเทศ พบว่า ผลการ
ประเมินระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยรวม ต่ำกว่าทุกระดับ 
 
  ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
ผลประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2564  จำแนกตาม 

มาตรฐานของสถานศึกษา ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศและระดับ 

ยอดเยี่ยม จำนวน 184 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.46 ระดับดี จำนวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.54 มาตรฐาน 
ที่ 2 กระบวนการบริหาร และ การจัดการ สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศและระดับยอดเยี่ยม จำนวน 
192  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.31 ระดับด ีจำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.69 และมาตรฐานที่ 3 การจัด 
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ประสบการณ์ที่เน้นเด็ก เป็นสำคัญ สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศและระดับยอดเยี่ยม จำนวน 178 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ  85.58  ระดับด ีจำนวน  27  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.98  ระดับปานกลาง จำนวน 3 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 1.44  
 
  ระดับขั้นพื้นฐาน จำนวน  208  แห่ง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีคุณภาพ 
อยู่ในระดับดีเลิศและระดับยอดเยี่ยม จำนวน  178  แห่ง คิดเปน็ร้อยละ 85.58  ระดับดี จำนวน 30  แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 14.42  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดบัดี
เลิศและระดับยอดเยี่ยม จำนวน 192  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.31 ระดับดี จำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
7.69 และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สถานศึกษามีคุณภาพ 
อยู่ในระดับดีเลิศและระดับยอดเยี่ยม จำนวน 189  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.87 ระดับดี จำนวน 19 แห่ง      
คิดเป็นร้อยละ 9.13 
 
  ปัญหา/ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
 

 จากการดำเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตามนโยบายและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบปีที่ผ่านมา  พบว่า 
 1. ปัญหาอุปสรรค 
     1.1  เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และนโยบายเร่งด่วน ส่งผลให้มีการปรับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือไปดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน  
     1.2  สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ภาพความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนดในแผนปฏิบัติ
การส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
       1.3  ผู้ปฏิบัติในทุกระดับ ยังขาดการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 

      1.4  การกำกับติดตาม การรายงาน ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  และเนื้อหาการรายงานไม่ 
สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการระบุผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการว่า ส่งผลต่อผู้เรียน ครู ผู้บริหาร หรือ
โรงเรียนอย่างไร 
 2.  ข้อเสนอแนะ 
     2.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ควรเร่งรัดการใช้งบประมาณ
ในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
     2.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ควรเร่งรัดการรายงานผล  
การดำเนินงานในโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และให้ผู้ปฏิบัติทุกกลุ่มงาน ให้ความสำคัญกับกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน  
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     2.4  ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ควรดำเนินกิจกรรม/โครงการตามปฏิทิน
ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือให้สามารถบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  แนวทางการพัฒนา  

      3.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ควรส่งเสริม อบรมให้ความรู้ 
และสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ชาติ และความเชื่อมโยงแผนระดับต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติใน 
ทุกระดับ เพ่ือให้การจัดทำโครงการมีความสอดคล้อง และสนองต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
    3.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการประเมินระดับชาติ เพ่ือกำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    3.3  สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาในทุกสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  
 
ภาพความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดผลงานสำคัญ มีความภาคภูมิกับความสำเร็จ ดังนี้ 
 

ผลสำเร็จที่เกิดกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
1.  รางวัลครูดีในดวงใจ” ครั้งที่  20  พ.ศ. 2566  
 1.  นายปฏิภาณ  ลาสามา  โรงเรียนบ้านหนองแวง  
 

2.  รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ทักษะการอ่านออกเสียง ของ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 2565 รางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับที่ 1    
 1. นางสาวกรรณิการ์  ติสันเทียะ  โรงเรียนโนนไทย  
3. รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค             
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน    
 1. นางสาวกรรณิการ์  ติสันเทียะ  โรงเรียนโนนไทย  
 

4.  รางวัลการนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขัน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(จ.บุรีรัมย์)   
 1.  นางสาวอรพรรณ  ควรขุนทด  ศึกษานิเทศก์ รับรางวัลชมเชย Best Practice  ผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนสุจริต (ชื่อผลงาน กระบวนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ด้วย BC2A2R Model)  
 2.  นางสุมาลี  บุญมาหล้า  นักจัดการงานทั่วไป รับรางวัลชมเชย Best Practice  ผู้รับผิดชอบ
โครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต/การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ชื่อผลงาน  ขบวนการยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตามแนวทาง PDCAS 

5.  รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” ประจำปี พ.ศ.2565 จากสมาคมนักบริหาร
พัสดุแห่งประเทศไทย 
 1.  นางรัตนา  กลิ่นสูงเนิน    นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 

ผลสำเร็จที่เกิดกับสถานศึกษา 

1.  รางวัลโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์ ระดับประเทศ  โรงเรียนบ้านหนองจาน 
 

2. รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค ประเภทสถานศึกษา  
    ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก    โรงเรียนบ้านโนนทอง 
 

3. รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค ประเภทสถานศึกษา  
    ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 
 

4. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 โครงงานโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ประจำปี 2565  
    จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด       โรงเรียนบ้านบุเขว้า 
 

ผลสำเร็จที่เกิดกับนักเรียน 

1.  รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566   ได้แก่ 
 1. เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี โรงเรียนโนนไทย 
 

2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ทักษะการอ่านออกเสียง 
ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช 2565  
            1. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนบุรี  โรงเรียนโนนไทย 

  
  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

กาณษ 
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ส่วนที่ 2 
บริบททีเ่กี่ยวข้องด้านการศึกษา 

1.พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  ด้านการศึกษา  
   การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
   1.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
       2) ยึดมั่นในศาสนา 
       3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
       4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชน 
   2.  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
       1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
       2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
       3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
       4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
   3.  มีงานทำ – มีอาชีพ 
       1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว  หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชน  รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
       2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและ
มีงานทำในที่สุด 
       3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว  
   4.  เป็นพลเมืองที่ดี 
       1) การเป็นพลเมืองดี  เป็นหน้าที่ของทุกคน  
       2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดี 
       3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร  
งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ   

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  สพป.นครราชสีมา เขต 5 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
  

   รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580  
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึง
การให้บริการของภาครัฐ  การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม  5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง 
  
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาต ิ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผล
ผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
23 ประเด็น  ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง  2) การต่างประเทศ  3) การเกษตร  4) อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 5) การท่องเที่ยว  6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  7) โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล   
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างเสริมให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  14)  ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและ 
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หลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  20) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ  21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 
  ปัจจุบัน โครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย และจะเปลี่ยนแปลง อย่าง
สมบูรณ์ในช่วงปี 2564 ซึ่งทำให้ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ อัตราการเจริญพันธุ์รวม ของประชากรไทย
ในปี 2561 อยู่ที่ 1.58 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน นอกจากนี้ กลุ่มวัยต่าง ๆ ยังคงมีปัญหา และความท้าทายในแต่ละ
กลุ่ม อาทิ โภชนาการในกลุ่มเด็กปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา  และความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยรุ่น 
ผลิตภาพแรงงานต่ำในกลุ่มวัยแรงงาน และปัญหาสุขภาพ ของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น  
  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ  
โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดี 
มีสุข ของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดเพ่ือให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและ 
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ด ีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา 
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา   มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น ในโลกอนาคต 
สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 รวมทัง้อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย 
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนา เทคโนโลยี
ระดับสูงและนวัตกรนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด ของตนเอง”  
  ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้เป็น 
ทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนาคน เชิง
คุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตัง้ครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ  เพ่ือสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกำลังสำคญัในการพัฒนาประเทศ  แผนแม่บทประเด็น 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพื่อพัฒนาและยกระดับ ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้ 1) การสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง 
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ศักยภาพมนุษย์ 2) การพัฒนาเด็กตัง้แต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 4) การ
พัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 5) การส่งเสริมศักยภาพ วัยผู้สูงอายุ  
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12)  การพัฒนาการเรยีนรู้  
 

  ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย 
ของประชากรวัยแรงงานอายุ 15 - 59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.8 ปี ในปี 2551 เป็น 9.4 ปี  ในปี 2559 
แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน ในปี 2560 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า ร้อยละ 50 และผลคะแนนสอบ 
PISA   ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอีกหลายประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน  เนื่องจากข้อจำกัดทีส่ำคัญของ
การศึกษาไทย ทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจำทำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ 
ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพ ยังกระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ขณะที่
ในระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กท่ีสนใจเรียนต่อสายอาชีพ ในสัดส่วนที่น้อย ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า มีการเปิด
หลักสูตรโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของตลาดงาน  บัณฑิตที่จบออกมาบางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ  
  การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลามีการออกแบบ 
ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา ระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษา
เพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทย ตามพหุปัญญา
ให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด การประกอบอาชีพได้อย่าง
มั่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่ม ผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา 
ในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอด งานวิจัยในการสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพ่ือตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งของประเทศ 
  ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กำหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษา และการ
เรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรยีนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถ 
กำกับการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ การส่งเสริม
การพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษให้
สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  1) การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) การตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ 
ที่หลากหลาย  
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4. แผนการปฏิรูปประเทศ      
                 แผนการปฏิรูปประเทศ เป็นแผนระดับสองที่จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน 
การปฏิรูป ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
ทัง้นี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมอืง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย  
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 
 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีแผนงาน
เพ่ือการปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21  
3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงาน 
และการสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน 
 การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 
        แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
               ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติ ให้มี  
การดำเนินการ ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 
เพ่ือให้เด็กเล็ก ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ให้ดำเนินการ ตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีกลไกและระบบการผลิต 
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ 
อย่างแทจ้ริง ได้รบัค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไก สร้าง 
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ทุก
ระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 261 
กำหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการทีม่ีความเป็นอิสระ คณะหนึ่งที่ 
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คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการให้
บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป  
                 นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในด้านต่าง ๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานทีส่ำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญท่ีจะสนับสนุนการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียม และความเสมอภาค
ของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ้ปัญหาและความ 
ท้าทายที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาของไทย มีความซับซ้อนสูง คุณภาพของ
การศึกษาต่ำ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสูง ปัญหาของระบบการศึกษา เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลและ
การบริหารจัดการระบบการศึกษาของภาครัฐในด้านธรรมาภิบาล  เป็นอุปสรรคสำคัญท่ีบั่นทอนประสิทธิผลของ
การนำประเด็นการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมถึงบริบท ของประเทศและของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูป 
การศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่าง ๆ เวทีทางวิชาการ  
มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทำให้แผนการปฏิรูปประเทศ  
ด้านการศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน 

 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (Enhance Quality of Education) 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Reduce Disparity in Education)  
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage 

 Excellence and Competitiveness) 
 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว ในการ 

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ( Improve Efficiency, Agility and 
Good Governance) โดยได้กำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง  
                          1) การปฏิรูป ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม ่และกฎหมายลำดับรอง 
                          2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอ่นวัยเรียน  

     3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา 
     4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 
     5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
     6) การปรับโครงสร้าง ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน และยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 
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               7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 
Educational and Learning Reform)  

           แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง 
                 มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนและประชาชน อย่างมีนัยสำคัญ 5 กิจกรรม โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการ
ดำเนินการบางกิจกรรมไปแล้วโดยในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับเดิมที่กำหนดเรื่องและประเด็น
ปฏิรูปไว้ 7 เรื่อง ซึ่งมีสถานะบรรลุเป้าหมายประจำปี 2563 ในระดับใกล้เคียง ในการบรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง และ
อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 4 เรื่อง นั้น ได้นำมาดำเนินการ ต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม Big Rock จำนวน 6 เรื่องและประเด็นปฏิรูป และอีก 1 เรื่องและประเด็นปฏิรูป เป็น
กิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้
กิจกรรมปฏิรูป  5 กิจกรรมที่กำหนดใหม่และแผนงานเดิม ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประกอบด้วย 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) การปฏิรูปกลไก 
และระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 5) การปฏิรูป
บทบาทการวิจัย และระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก
รายได ้ปานกลางอย่างยั่งยืน  
 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
                 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไทย  
ในระยะของแผนพัฒนาฯ มีจุดประสงค์ท่ีจะพลิกโฉมประเทศให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทของโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด Resilience 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) เพ่ือมุ่งสู่วัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ คือการ "พลิกโฉม” ประเทศไทย สู่ "สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกจิสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายหลัก 5 ประการ คือ (1) การปรับโครงสร้างสู่เศรษฐกจิฐาน
นวัตกรรม (2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม ่(3) มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม (4) เปลี่ยนผ่านการ
ผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และ (5) สร้างความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
เพ่ิมข้ึนสำหรับหมุดหมายการพัฒนาประเทศ แผนฯ 13 กำหนดไว้ 13 หมุดหมาย ครอบคลุม 4 มิตกิารพัฒนา ได้แก่ 
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   1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบด้วย 6 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 1 
ไทยเป็นประเทศชั้นนำ ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายที ่4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการ
ลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค และหมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
   2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 3 หมุดหมาย ได้แก่  
หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมือง
อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความ
คุม้ครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 
   3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุด
หมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ และ หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบด้วย 2 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 12  
ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐ
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยหมุดหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มากที่สุด นั่นคือ หมุดหมายที่ 12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
หมุดหมายที ่12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 12 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่ งขันสูงขึ้น 2) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และ 3) ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนา
ประเทศในทกุระดับ 

หมุดหมายที่ 12 มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคนสำหรับยุคใหม่ 
โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้าง
และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที ่
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ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีเป้าหมายระดับหมุดหมายและตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 เป้าหมายที ่1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลก 
ยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
อย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ตัวชีวั้ดที ่1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผน ฯ 
  ตัวชี้วัดที ่1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน ฯ 
 เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมายและสามารถ
สร้างงานอนาคต 
  ตัวชี้วัดที ่2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Form 
: WEF) 6 ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมือ่สิ้นสุดแผน ฯ 
 เป้าหมายที ่3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 - 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกิน
ร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผน ฯ 
 

กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 

กลยุท ธ์ ย่ อยที่  1 .1  พั ฒ นาเด็ กช่ ว งตั้ งค รรภ์ จนถึ งป ฐมวัย ให้ มี พั ฒ นาการรอบด้ าน  
มีอุปนิสัยที่ดี  โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพ่ือดูแล 
หญิงตั้งครรภ์ให้ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ ในครรภ์จนถึง 6 ปี   
การพัฒนาครูและผู้ ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่ เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการ 
ของเด็กปฐมวัย สามารถทางานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย 
สาธารณสุข และโภชนาการ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน การยกระดับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไก 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพ้ืนที่ที่มีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็ก
ปฐมวัย ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพ่ือการส่งต่อไปยัง
สถานศึกษาและการพัฒนาที่ตอ่เนื่อง 
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กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะที่จำเป็น
ต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มี
ความหลากหลายตามสภาพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ โดย 1) การแก้ไขภาวะการถดถอยของ
ความรู้ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการ
ดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน 
โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่คร ูบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพ ความหลากหลายทั้งทาง
ความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพ่ือการวางอนาคต ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน  
การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะ 
จากการถูกกระทำโดยวิธีรุนแรงทั้งกายวาจา และการกลั่นแกล้ง 4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็น 
ธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 5) การกระจาย
อำนาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา โดยปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ 
ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ 
และการร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา 6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไก 
การบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ทำงานวิจัยในองค์กรชั้นนำ ตลอดจนส่งเสริมการทางานที่ใช้ความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มศักยภาพ 7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
สถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพ่ือยุติการออกกลางคัน 
และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่
แสวงหากำไร ในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรม
หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคำพิพากษา 

กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 
  กลยุทธ์ย่อยที่  2.1 พัฒนากำลังคนสมรรถนะสู ง สอดคล้องกับความต้องการของภาค 
การผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยงความร่วมมือ    
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ด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถในงาน ทักษะในการใช้
ชีวิต สมรรถนะดิจิทัลเพ่ือการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และการใช้สิทธิในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน
ภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิดของผู้ประกอบการ รวมถึงความสามารถในการ
บริหารตัวเอง และการบริหารคนเพ่ือนำทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งกำหนดมาตรการจูงใจ และกลไกการสนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมจัดการ
เรียนรู้ พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการวางแผนและพัฒนากำลังคน ทั้งข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของแรงงาน และการ
เชื่อมโยงกับสมรรถนะตลอดห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่คุณค่าตามรายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการ
เป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสมรรถนะกับค่าจ้าง กำหนดมาตรการในการผลิตกำลังคนแบบเร่งด่วน โดย 
จัดการศึกษารูปแบบจำลอง ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

กลยุทธ์ที ่3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้าง

และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยกำหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ startup สร้าง 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ทุกกลุ่ม ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้าง
สื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพ่ือให้ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทาง
สายตาและผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาที่
เข้าถึงได้ การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต ของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทีส่ามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้
ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตั้งแต่มัธยมศึกษา 
อาชีวศกึษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้างความคล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุก
ระดับ กำหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยจัดให้มีแหล่ง
เงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมสำหรับคนทุกกลุ่ม การจัดสรรสิทธิพิเศษ     
ในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศกึษา จัดทำ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกำหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์ย่อยที่  3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ ไม่สามารถเรียน 
ในระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ทีม่ีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
จุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในทกุระดับให้มีความเข้าใจและมสีมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษท่ีมีความต้องการที่ซับซ้อน 
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6.นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 
เป็นแผนระดับที่ 2 อีกแผนหนึ่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง จัดทำเพ่ือเป็นกรอบ 

ทิศทางในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข ระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติและรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะความมั่นคงของรัฐ แต่รวมถึงความมั่นคงของมนุษย์และการเสริมสร้าง
ความร่วมมือว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ เสนอร่างโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้ระหว่างประเทศ 
ทัง้ทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่ง (ร่าง) นโยบายและแผนแห่งชาติกำหนดให้มีหมวดประเด็น 2 หมวดประเด็น คือ หมวด
ประเด็นความมั่นคง ซ่ึงประกอบด้วย 13 นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ 2) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและการพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ      
3) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน 4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล 5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 7) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8) การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 9) การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 10) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 11) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
12) การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ 13) การบริหารจัดการความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ และหมวดประเด็น
ศักยภาพความมั่นคง ประกอบด้วย 4 นโยบายและแผนความมั่นคง ได้แก่ 14) การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ และบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ 15) การพัฒนาระบบข่าวกรองแห่งชาติ 16) การบูรณาการข้อมูลด้านความ
มั่นคง17) การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 
    
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
   คำแถลงนโยบายและคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่  25  กรกฎาคม  2562  โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  จำแนก
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้านและนโยบายเร่งด่วน 12เรื่อง ซ่ึงนโยบายหลัก12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก   
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
และหลักประกันทางสังคม  10)  การพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน  11)  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน  12  เรื่อง  ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน   
2)  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน3)  มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรังความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก  4)  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของ
แรงงาน  6)  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7)  การเตรียมคนไทยสู่ศรวรรษที่ 21 8) การ 
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แก้ไขปญัหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ  9)  การแก้ไขปัญหายา
เสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล้ง และอุทกภัย  12)  การสนับสนุนให้มีการศึกษา  การรบัฟังความเห็นของประชาชน   
และการดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษาได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้ 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการศกึษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบ  
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย 
ที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ 
ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซ่ึงภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560-2579 ได้กำหนด
สาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และ
ตอบโจทย์บริบททีเ่ปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
      2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
      3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคแีละร่วมมือ

ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

ลดลง 
ยุทธศาสตร์ 
     1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
     2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน      

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

9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs)   
   การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา 
เป็นการ พัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก เมื่อปี 2543 ประเทศไทย 
และ ประเทศต่างๆทั่วโลกรวม 189 ประเทศจึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศ    
จะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ 
Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ 1) ขจัดความ ยากจน 
และความหิวโหย 2) ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา  3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทาง เพศ 
และบทบาทสตรี  4) ลดอัตราการตายของเด็ก  5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์  6) ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย 
และโรคสำคัญอ่ืนๆ 7) รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพ่ือ การพัฒนา 
ในประชาคมโลก ระยะเวลา 15 ปีผ่านมา เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อ กำลังจะสิ้นสุดลง โดย
ประสบ ความสำเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ ซึ่งเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติ 
จึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของ 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs)  ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 
2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบ
ในทุกที่ เป้าหมายที่  2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน  เป้าหมายที่  3  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ 
ทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม  
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจ 
ของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน เป้าหมายที ่6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน  
และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน  เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถ
ซื้อหาได้  เชื่อถือได้และยั่งยืน เป้าหมายที่  8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง  ครอบคลุมและยั่งยืน  
การจา้งงานเต็มท่ีและมีผลิตภาพ  และการมีงานที่สมควรสำหรบัทุกคน  เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่มีความทนทาน  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 10 
ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย   มีภูมิต้นทานและยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิต 
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ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เป้าหมายที ่14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที ่15  ปกป้อง  ฟ้ืนฟู  และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย  หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่  และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับและเป้าหมายที ่17  
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืนการเงิน 
 
10. แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) 
      ของจังหวัดนครราชสีมา 
                        การจัดทำแผนที่นำทางทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 
Roadmap)  ของจังหวัดนครราชสีมา  โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา
ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้“เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายย่อย 10 เป้าหมาย  ดังนี้ 
            4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาทีม่ีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายใน  
ปี พ.ศ. 2573 
           4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลและการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ภายใน พ.ศ. 2573  
           4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา  อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ภายในปี 2573 
           4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะทีเ่กี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งทักษะทางเทคนิคและอาชีพ
สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่าและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 
          5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ
ชนพื้นเมือง และเดก็เข้าถึงการศกึษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 
          6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้และ
คำนวณได้ ภายในปี 2573 
 
 
 
 
 



36 
 

                                        แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

         7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชนความเสมอภาคระหว่างเพศ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรงการเป็นพลเมืองของโลกและความชื่นชมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีวัฒนธรรมมสี่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
        4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณท์างการศึกษาที่อ่อนไหวต่อ
เด็กผู้พิการ และเพศภาวะและให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงครอบคลุม 
และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
        4.b  เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุดรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ  และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม 
และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืนๆ ภายในปี พ.ศ.2573 
        4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนา 
ทีเ่ป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
 
11. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
    กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
   1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภั ยให้แก่
ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผล
การดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 
   1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤตกิรรม 
ที่พึงประสงคด์้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
   1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน  
ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   
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2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ  

เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
2.2 จดัการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วยการ 

เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้   
ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 

  2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด 
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

  2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม ่

  2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้าง
วิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

  2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้ เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้ง 
มีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

  2.7  ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับ
ผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ  และกิจกรรม
ต่างๆ  และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

  2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ 
ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
ของผู้เรยีน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียน 
และประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการ
ลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

  2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

  2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
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3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
  3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ 

ส่งต่อไปยังสถานศกึษาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็ก 
ออกกลางคัน 

  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 
รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

  3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School)         
และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)  

มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

  4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์    
การพัฒนาประเทศ 

  4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ 
New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลาย 
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตาม
สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรั บ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency) 

  4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ 
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา 
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ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

  4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในภาค
เกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได ้

  4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทำ โดยบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันสังคมอ่ืน 

  4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่
สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  

Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรบัครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และระดับอาชีวศึกษา 

  5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ  
และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

  5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะท่ี
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

  5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการ
ให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
  6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็น

กล ไกหลั ก  ในการดำเนิ น งาน  (Digitalize Process) การ เชื่ อม โยงและแบ่ งปั น ข้ อมู ล  (Sharing Data)  
การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

 
 
 
 
 



40 
 

                                        แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

  6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

  6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็น
และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 

  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

7.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา  
โดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7.2 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจดัการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย  
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

7.3 กรณมีีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการ 
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 

7.4 สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที ่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว  หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น 
ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การ
ดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
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12.นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแล 

ความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลการาทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถใีหม่ (New Normal) และชีวิต 

วิถีปกตต่ิอไป (Next Normal) 
2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา สร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

2.2 จดัการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาคและได้รับ 
การพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รบัโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศกึษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก 

ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตัวเองได้ 
2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นรายบุคคลเพ่ือใช้ 

เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบ
การศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้น 

สมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 
         3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้ เกิดสรรถนะที่ เหมาะสมตามช่วงชั้น สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง 
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวม
พลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกันธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่นยืนรวมทั้งมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของขาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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        3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพมีงานทำและส่งเสริมความ
เป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
        3.4  ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้ เรียน ให้ควบคู่ การเรียนรู้นำไปสู่ 
การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ใน
การเทียบโอนผลการเรียนรู้และแประสบการณ์ต่างๆ ของผู้เรียนสถานศึกษา 
        3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งบุคลกร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมภบิาล 
 4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้ประสบ
ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน 
ทีต้ั่งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตปกติต่อไป (Next Normal) 
 
 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
       1. เร่งแก้ปญัหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

     2. ส่งเสริมระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
 กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
               3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการ
ปักหมุดบ้านเดก็พิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  
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5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย 
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู          

      6. ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ 
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Leaning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนทีอ่ยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร 
8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นฐานเป็นฐานเพ่ือสร้าง 

ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

12. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
                                            ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
13. กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก ่
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
               กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

     กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

                                        แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.นครราชสีมา เขต 5 

 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
              ประเด็นการพฒันาที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า   
                                          การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  
                                               เพ่ือสังคม คุณภาพสูง 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกดิสมดุลและยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5  ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  
15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคมโคราชและประเทศ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

                                               ในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
      ประเดน็ยุทธศาสตร ์ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่สิ่งแวดล้อมและอัตลักษณข์องโคราช 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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16. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
      โดยวิธี SWOT Analysis  ปีงบประมาณ 2566 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ 461/2565 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานโดยวิธี SWOT Analysis เพ่ือประเมินสภาพ
ปัจจุบัน สภาพปัญหา ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในด้านที่เป็น
โอกาสและอุปสรรค ในด้านที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน สรุปผลดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 
1.มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 
9 กลุ่มและ 1 หนว่ย และมีคำสั่งแต่งตั้งและกำหนด
บทบาทหน้าที่บุคลากรที่ชัดเจน 
2. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ
กำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
3.มีศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท้ัง 15 
ศูนย์เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงาน และมีรองผู้อำนวย
สำนักงานเขต/ศึกษานิเทศประจำศูนย์ 
4. มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศกึษา และการวัดและประเมินผล 
5. มีเครือข่ายการพัฒนาการศึกษา เช่น เครือข่าย
วิชาการ เครือข่ายปฐมวัย เครือข่ายตรวจสอบภายใน 
เป็นต้น 
 

 
1.นโยบายมีการปรับเปลี่ยน/ เร่งด่วน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจน และปริมาณมาก ทำให้บุคลากร
ขาดความเข้าใจ ทำให้เกิดความล่าช้า 
2. สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดทำงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ   
3. บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในด้านความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 
4. การมีค่านิยมการเป็นข้าราชการแบบเก่า 
5. มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก บางโรงเรียนขาด
ผู้บริหาร ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก และสอนไม่ตรง
กับสาขาวิชาเอก ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพได้ไม่เต็มที่ 
6. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
7. ระบบการเก็บข้อมูลของส่วนกลางไม่สามารถนำมาใช้
กับทุกกลุ่มงานส่งผลให้มีการสำรวจข้อมูลบ่อยครั้งเพ่ิม
ภาระงานให้กับสถานศึกษา 
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ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

6. ผู้บริหาร ครู และบุคลการทางการศึกษาใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และติดต่อสื่อสาร ทำให้ 
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัด
งบประมาณ เช่น มีการประชุมแบบ online 
นิเทศ Online  กลุ่มไลน์ผู้บริหาร เป็นต้น 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในการสอนอย่างหลากหลาย 
8.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมที่ทำงาน
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน มีความสามัคคี 
เคารพผู้อาวุโส การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำงาน
เป็นทีม 

8. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ไม่ต่อเนื่อง 
9. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความแตกต่าง 
ระหว่างช่วงวัย ทำให้ทัศนคติและค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร  
ยุคดิจิทัลทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อ
ประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทำงานได้
ง่ายขึ้น 
2.โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาที่มีคุณภาพส่งผลให้
ประชาชน /ผู้ปกครองนักเรียนยอมรับ และมั่นใจ จึง
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน 
3. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล
ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา และร่วมแรงร่วม
ใจในการพัฒนาโรงเรียน  

1. นโยบายภาครัฐมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับบ่อย ทำให้มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน  
2. งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอ 
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนเต็มศักยภาพ 
4. นโยบายนอกเหนือภารกิจงานประจำมีมาก และ
เร่งด่วน ส่งผลให้ทำงานประจำได้ล่าช้า 
5.ผู้รับบรกิารไม่เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ 
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการ 
6.ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนในการนำแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

4. ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณ 
5.ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจในการ
รับขอ้มูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและ
การดำเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
6. มีแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
7. สื่อICT DLTV DLIT ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

7.ผู้ปกครองขาดการควบคุมชี้แนะในการเลือกเรียนรู้
จากสื่อท่ีทันสมัย ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ 
8. การแพร่ระบาดของสารเสพติด  อบายมุข และการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)  ส่งผล
ต่อการศึกษา 
 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
 

 
วิสัยทัศน์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ นักเรียนคุณภาพ 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์แก่นักเรียน  
2. สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน  
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
4. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ  และทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษที่ 21  
5. ส่งเสริมการเพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการ

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา 

ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาสังคมและประเทศ 
7. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน  และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ค่านิยม 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5 “เป็นองค์กรมีชีวิต 

บุคลากรมีจิตเฉลียวฉลาด มีความสามารถประสานสัมพันธ์ให้ความสำคัญในการบริการ ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ” 
 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนทุกระดับการศึกษา มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. นักเรียนทุกระดับการศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 

3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา  เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
ความรุนแรง อุบัติเหตุ การละเมิดสิทธิ์และภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ  สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
การมีสุขภาวะที่ดี 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครรา  ชสีมา เขต 5 และโรงเรียน มีการนำ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการ
บริหารจัดการได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 
กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
1. เป้าหมาย  
    (1) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย และสามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ำ 
    (2) สถานศ ึกษา  ได ้ ร ับการพ ัฒนาให ้ม ี ความปลอดภ ัย  และจ ัดการศ ึกษาได ้อย ่ าง 
มีประสิทธิภาพ 
    (3) สถานศึกษา ได้ร ับการส่งเสริมให้ม ีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที ่เก ี ่ยวข้อง  
เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1.ร้อยละนักเรียนที่มคีวามรูค้วามเข้าใจในภัยคุกคามแบบต่างๆ รู้เทา่ทันสื่อและ
เทคโนโลยี และสามารถดำเนินชีวิตวิถีใหม่และวิถีถัดไปได้อย่างถูกตอ้ง 

90 ส่งเสริมฯ 

2. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับการดูแลความ
ปลอดภัยและสามารถ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 

80 ทุกกลุ่ม 

3. ร้อยละของโรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยเอื้อต่อการจดัการศึกษา 90 ส่งเสริมฯ 
4. ร้อยละของครู ผูบ้ริหาร และบคุลากรทางการศึกษา มีความรู้เข้าใจและ
ดำเนินการตามแนวทางการจดัการในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบในพื้นทีข่องโรงเรียน 
 

85 พัฒนาครูฯ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุมที่รับผิดชอบ 
5. ร้อยละของโรงเรียน มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกีย่วข้องเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

85 ส่งเสริมฯ 

6. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภยัพิบัติ โรคและภยัคุกคาม
ทุกรูปแบบ 

100 ส่งเสริมฯ 

 
 แนวทางการพัฒนา 
 (1) สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพ่ือสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 
 (2) พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และ
ส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความ
ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  
 (3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการ 
สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสานการสนับสนุน
บุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด เป็นต้นเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 
 (5) ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดทำแผนบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงแผนดำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่ 
 (6) ผลักดันให้เกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการระดับประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

1. เป้าหมาย  
                  (1) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาค000บังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
                (2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  (3) เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
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(4) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
(5) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ  
    ให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1. อัตราการเข้ารับการเตรยีมความพร้อมของเด็กปฐมวัย 70 ส่งเสริมฯ 
2. อัตราการเข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 100 ส่งเสริมฯ 
3. อัตราการเข้าเรียนในช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1-3 ในสังกัด สพฐ. 70 ส่งเสริมฯ 
4. ร้อยละของโรงเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การเรียนรู้ 

85 ส่งเสริม/DLICT 

5. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ความเร็วสูงที่มีคุณภาพ 90 DLICT 
6. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ตามความถนัด และความสามารถ ตามหลักการพหุปัญญา 

80 นิเทศ ติดตามฯ 

7. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความเสีย่งในการออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ 
ระดับปฐมวัยไปถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการเฝ้าระวังและป้องกันการไม่ให้ออก
นอกระบบการศึกษา 

85 ส่งเสริมฯ 

8. ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เดก็ตกหล่นกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษา
ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

80 ส่งเสริมฯ 

9.ร้อยละของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาหรือพัฒนา 
สมารถนะที่เหมาะสม ตามความจำเป็น 

100 ส่งเสริมฯ/นิเทศฯ 

 
แนวทางพัฒนา 

• การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 (1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นรายบุคคล 

เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 

 (2) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และระดมทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา  
 ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 (4) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 (5) พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กตกหล่น 
เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

 (6) กำหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือ
มีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต 
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     (7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของ
เด็กพิการ 
               • ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน   

 (8) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 (9) สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning) ที่หลากหลายให้กับ

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ
หรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

 (10) ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต 
ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

 (11) ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 (12) จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะสำหรับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
                • เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่   

(13) จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากร แก่
สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่เกาะ เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(14) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้
สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1. เป้าหมาย 
(1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มคีวามรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

(2) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

(3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

(4) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  

(6) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถจัดการเรียนการสอน 
ที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1.ร้อยละของนักเรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ “ดี”ขึ้นไป 90 นิเทศติดตามฯ 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ับการคัดกรองและพัฒนาพหุปญัญารายบุคคล 100 นิเทศติดตามฯ/ส่งเสรมิฯ 
3. ร้อยละของนักเรียนไดร้ับการพฒันาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

80 นิเทศติดตามฯ 

4. ร้อยละของนักเรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉรยิะที่รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพสูง และการ
ประเมินและพัฒนานักเรียนเพื่อสง่เสริมการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคคล สำหรับนักเรียน
ทุกช่วงวัย 

75 นิเทศติดตามฯ/DLICT 

5. จำนวนครูและบคุลการทางการศึกษาที่สามารถจัดการเรยีนรู้เชิงรกุ (Active 
Learning) 

600 นิเทศติดตามฯ 

6.ร้อยละของครผูู้สอนจดัการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะนักเรียนแบบถักทอ
ความรู้เจตคตคิ่านิยม และคณุลักษณะนักเรียนข้าด้วยกันด้วยการเรยีนรู้ฐาน
สมรรถนะและการเรียนรู้เชิงรุกในทุกระดับการศึกษา 

75 นิเทศติดตามฯ 

7.ร้อยละของนักเรยีนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิม่ขึ้น 
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

3 นิเทศติดตามฯ 

8.ร้อยละของโรงเรียนทีส่อนมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อม
ประเมินผล PISA 

70 นิเทศติดตามฯ 

9.ร้อยละของครูและบุคลการทางการศึกษาท่ีสมคัรเข้าโครงการสถานีแก้ไขหนี้สิน
ครูและไดร้ับการช่วยเหลือ 

5 พัฒนาครูฯ 

10.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนาให้มสีมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานดา้นดิจิทัล 

60 พัฒนาครูฯ 

11. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีหลักสตูรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด
และความสนใจของนักเรียน 

90 นิเทศติดตามฯ 

12.. ร้อยละของโรงเรียน มีระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้
ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล 

90 นิเทศติดตามฯ 

13. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเสริมสรา้งศักยภาพด้านการประเมินให้กับครูผูส้อน 
ให้สามารถสรา้งและใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียน 
ด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ในระดับชั้นเรียนเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู ้

70 นิเทศ ติดตามฯ 

14. มีโรงเรียนต้นแบบอารยะเกษตร (โคก หนอง นา ) 4 ส่งเสริมฯ 
15. มีโรงเรียนต้นแบบสวนพฤกษศาสตร ์ 4 ส่งเสริมฯ 
16. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนผ่านเกณฑ์ 80 ส่งเสริมฯ 
17 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ด้าน 80 นิเทศ ติดตามฯ 
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แนวทางพัฒนา 
• คุณภาพผู้เรียน 
  (1) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา 
  (2) ส่งเสริมให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  
 มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ  
  (3) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัดกรอง 
/สํารวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่าง
ทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและ
วัฒนธรรม คํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน  
ให้เต็มตามศักยภาพ 
  (4) จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
  (5) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูงนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชื่อมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
  (6) ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นําไปสู่ DigitalLife & 
Learning 
  (7) ส่งเสริมให้นักเรียนนําความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจําวันและหารายได้ 
ระหว่างเรียน 
  (8) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
• คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (9) ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
  (10) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ  
อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
  (11) พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(PersonalizedLearning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบ
ออนไลน์ (Online Training)การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 
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• หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
  (12) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency 
Building ,Creative Education 
  (13) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
  (14) พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเพ่ือให้บริการ
แก่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์  
  (15) พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน  
  (16) พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริม 
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized learning) สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
  (17) บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพหรือ  
การมีงานทําตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
  (18) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงาน 
ของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 
  (19) ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC)เป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
  (20) พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก 
(ActiveLearning) เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  (21) พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษา  
และการพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการ
พัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่ง 
 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
1. เป้าหมาย 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามี
การนําระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
               (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามี
ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
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  (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
  (6) สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
  (7) สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท  
 

ตัวชีวัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1. . ร้อยละของโรงเรียนมีและใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 100 อำนวยการ 
2. ร้อยละของโรงเรียนมีและใช้ระบบการบริการจัดการที่เป็นระบบดิจิทัลในภารกิจ 4 ด้าน
เป็นระบบดิจิทัลเดียวกันเชื่อมโยงกันกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ สพฐ. 

100 DLICT 

3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผา่นเกณฑ์การประเมินราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ที่มีคะแนน
ไม่ต่ำกว่า 

450 อำนวยการ 

4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผา่นเกณฑม์าตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
ประถมศึกษา 

ระดับด ี อำนวยการ 

5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามกีารเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรฐัผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ ์ บริหารงานการเงิน 
6. ร้อยละของโรงเรียนผ่านเกณฑก์ารประกันคณุภาพภายใน 100 นิเทศ ติดตาม 
7. ร้อยละของผูร้ับบริการมีความพึงพอใจต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ”ดี” 
 ขึ้นไป 

80 อำนวยการ 

8. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผา่นเกณฑ์การประเมิน ITA AA อำนวยการ 
9. ร้อยละของโรงเรียนผ่านเกณฑก์ารประเมิน ITAI ระดับ A ขึ้นไป 80 นิเทศติดตาม 
 
แนวทางพัฒนา 
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษามีการนํา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  (1) พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน  
(ปพ. Online / ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก / พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล / ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา / สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา /  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา  
(อาคาร ครุภัณฑ์) / ด้านบุคลากร) 
  (2) พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา Software)อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  (3) สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดีสําหรับ  
สถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ําซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล  
  (4) จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการของการ
ดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน /
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / สถานศึกษาให้ครบถ้วนโดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคี  
เครือข่าย เพ่ือรองรับการทํางาน และการจัดการเรียนการสอน  
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  (5) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ  
การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีระบบ  
การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
  (6) ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน เช่น PMQA มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐาน
การประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหาร
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
  (7) จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาที่เกิดขึ้น 
โดยจัดสรรงบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant) 
  (8) ปรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
  (9) ปรับจํานวนเงินขั้นต้นและจัดสรรให้แก่สถานศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน 
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
  (10) ปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง  
  (11) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการให้มีการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล  
  (12) จัดกรอบอัตรากําลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน  
ทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เช่น พนักงาน  
ราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างรายปี (ครูอัตราจ้าง , นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน, พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) 
และอ่ืน ๆ 
  (13) เสริมสร้างขวัญกําลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากร 
  (14) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  
ที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน 
  (15) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามี  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
  (16) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใช้  
ทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ให้เกิด  
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน  
  (17) ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการ
ทางภาษี บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก) 
  (18) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษา  
จากภาคส่วนต่าง ๆ 
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  (19) บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา (Open 
Data/DataCatalog) ทั้งในและนอกสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
• สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท  
  (20) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
  (21) บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
ในการจัดการศึกษา 
  (22) ขยายผลนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่พ้ืนที่
อ่ืน ๆ 
• สถานศึกษาอ่ืน ๆ 
  (23) พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 
โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนที่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) สถานศึกษาตามโครงการพระราชดําริ 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

โครงการ/งบประมาณ 
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การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 

การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดนครราชสีมา และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานสู่เป้าหมายหลักท่ีสำคัญ คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยการบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคำสั่งที่ 461/2565ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 
(รายละเอียดตามภาคผนวก) 

2. ประชุมคณะกรรมการยกร่างนโยบายประจำปีงบประมาณ 2566 และยกร่างแผนพัฒนา 
การศึกษา  พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 
วันที่ 29  พฤศจิกายน 2565 ,วันที่ 6 ธันวาคม 2565,วันที่ 13-14 ธันวาคม 2565  และประชุมเพ่ือวิเคราะห์
โครงการตามกรอบวงเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ มีมติ ดังนี้ 

2.1 งบประจำบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา งบประมาณ  3,000,000  บาท 
(สามล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     22 งบพัฒนา/ตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) เพ่ือใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
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งบประจำบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ที ่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณปี 2566 
ก ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และอ่ืน ๆ 200,000 
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอ่ืน 100,000 
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง 100,000 
4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นและค่าชดเชยน้ำมัน 212,000 
5 ค่าวัสดุสำนักงาน 500,000 
6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 
7 ค่าจ้างเหมาบริการ  
 นิติกร เดือนละ 15,000 บาท x12 เดือน 180,000 
 นักการภารโรงเดือนละ 9,000 บาทx12 เดือน 108,000 
6 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 600,000 
ข ค่าสาธารณูปโภค  
1 ค่าไฟฟ้า 750,000 
2 ค่าโทรศัพท์และบริการอินเตอร์เน็ต 50,000 
3 ค่าน้ำประปา 50,000 
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 50,000 
 รวม 3,000,000 

 
      หมายเหตุ  1. รายจ่ายประจำสำนักงาน รายการที่ 6 กำหนดเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอในพ้ืนที่ ในระหว่างปีงบประมาณ และตั้งไว้สำหรับ
สนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายวิชาการ/วิชาชีพต่าง ๆ ภารกิจของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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งบพัฒนาคุณภาพการศึกษารายละเอียดโครงการ/งบประมาณ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ย. 
ชาติ 

แผน 
แม่บท 

กลยุทธ ์
สพป.นม.

5 

กลุ่มงาน 

1 ขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 1 10 1 นิเทศฯ 

2 สร้างและส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
ด้านการศึกษ สู่การปฏิบตัิ   

30,000 1 10 3 ส่งเสริมฯ 

3 สถานศึกษาปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 50,000 1 01 1 ส่งเสริมฯ 

4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
ประจำปีงบประมาณ 2566 

30,040 3 12 2 นโยบาย
และแผน 

5 การจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

22,000 3 12 3 นโยบาย
และแผน 

6 ยกย่องเชิดชูเกียรตคิรูและบุคลากรทางการศึกษา 30,000 3 12 3 พัฒนาครู 

7 พิธีมอบเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ช้ันต่ำกว่าสายสะพาย 
และเหรียญจักรพรรดมิาลา  ประจำปี  2566 

20,000 3 12 3 บุคคล 

8 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 50,000 3 12 3 พัฒนาครู 

9 นิเทศแบบบูรณาการโดยใช้ห้องเรยีนเป็นฐาน (RBM)  
โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสมีา เขต 5 

140,000 3 12 3 นิเทศฯ 

10 เทคโนโลยีก้าวนำ นวัตกรรมก้าวหน้า 60,000 3 12 3 นิเทศฯ 

11 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 30,000 3 12 3 นิเทศฯ 

12 พัฒนาครูผูส้อนจัดการเรยีนรู้เชิงรกุ เพื่อส่งเสรมิคุณลักษณะผูเ้รียน 
ในศตวรรษที่ 21 

43,000 3 12 3 นิเทศฯ 

13 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 50,000 3 12 3 นิเทศฯ 

14 การจัดการศึกษาปฐมวัยใหเ้กิดคณุภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 50,000 3 12 3 นิเทศฯ 

15 การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 70  
ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

200,020 3 12 3 นิเทศฯ 

16 สนุกกับการเรียนรู้กบัสารานุกรมไทย          15,000 3 12 3 นิเทศฯ 

17 หลักสตูรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง 30,000 3 12 3 นิเทศฯ 

18 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 30,000 3 11 2 ส่งเสริมฯ 

19 แนะแนวเด็กดมีีที่เรียนพากเพียรสูอ่าชีพ 23,000 3 11 2 ส่งเสริมฯ 

20 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ “ โคก หนอง นา โมเดล” 
 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 3 10 3 ส่งเสริมฯ 

21 “แดนซ์รวมพลัง เสรมิสร้างสุขภาพ ซีซั่น 2” 30,000 3 11 3 ส่งเสริมฯ 

22 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 15,000 3 13 1 อำนวยการ 

23 สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน 30,000 3 17 4 อำนวยการ 

24 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 18,000 4 17 2 ส่งเสริมฯ 

25 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

27,600 4 17 2 นิเทศฯ 

26 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
 

15,000 5 10 3 ส่งเสริมฯ 
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ลำ 
ดับที ่

                   โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ย. 
ชาติ 

แผน 
แม่บท 

กลยุทธ ์
สพป.นม.

5 

กลุ่มงาน 
 

27 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

30,040 6 20 4 นโยบาย
และแผน 

28 เข็มทิศการบริหารจดัการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 240,000 6 20 4 นโยบาย
และแผน 

29 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานด้านการเงิน  
บัญชแีละพัสด ุ

90,000 6 20 4 การเงินฯ 

30 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 86,400 6 20 4 DLICT 

31 เสรมิสร้างศักยภาพและพัฒนาดลุยภาพของข้าราชการ  (ปัจฉิม)  50,000 6 20 4 บุคคล 

32 เสรมิสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรูสู้่การเปลี่ยนแปลง 
ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  (PA Support Team) 

100,000 6 20 3 บุคคล 

33 เสรมิสร้างศักยภาพลูกจ้างในสังกดัสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5 

40,000 6 20 4 พัฒนาครูฯ 

34  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 40,000 6 20 6 นิเทศฯ 

35 พัฒนาวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัตริาชการ 20,000 6 20 4 กฎหมาย 

36 ประชุมขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสมีา เขต 5  85,000 6 20 4 อำนวยการ 

37 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 119,900 6 20 6 อำนวยการ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000  



 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ความม่ันคง 
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โครงการ                            ขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสาวจีราภา  ฉิมสันเทียะ     0897228514       
                                             E-mail    Jeerapa171717@gmail.com      
                                               นายมนัสถา  สีทอง                0955196538 
                                               E-mail.   Manattha@gmail.com 
                                               นางสาวกลอยใจ   เคียนขุนทด    0612261393 

                E-mail kkhiankhunthod@gmail.com 
 

 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) หลัก: ด้าน 1 ความมั่นคง  

(1) เป้าหมาย:     1. ประชาชนอยู่ดีกินดี 
 (2) ประเด็น:       1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)      ประเด็น  (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
           (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  100001 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรักและ 
                                                    ภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  
                                                    ในการดำรงชีวติ สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
                                                    มากขึ้น 
           (2) แผนแม่บทย่อย                  10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
                                                    และการเป็นพลเมืองดี 
           (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 

   และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดีเข้าใจใน    
                               การปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

แผนปฏิรูปประเทศ                           ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                       หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
                                                   ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ           ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศีกษาธิการ    ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย                
กลยุทธ์ของสพฐ.                             ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
ประเด็นการพัฒนาจงัหวัด                   ที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล     
                                                   และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสังคมโคราชและประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่  
                                                                จำเปน็สำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึง การศึกษา 
                                                                สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน  
                                                                ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบ 
                                                                สุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลกและความ 
                                                                ชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมี 
                                                                ส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

 

mailto:Jeerapa171717@gmail.com
mailto:Manattha@gmail.com
mailto:kkhiankhunthod@gmail.com
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องค์ประกอบ(หลัก) :V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 
ปัจจัย : F0303 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

   1)หลักการและเหตุผล.    ตามท่ีรัฐบาลได้นํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนา 
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นหลักสําคัญในการ พัฒนาประเทศเป็น
ยุทธศาสตร์สําคัญ และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให้นโยบายการขับเคลื่อน
โครงการที่สอดคล้องกับพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 โดยเฉพาะโครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นนโยบายสําคัญอันดับแรก และให้ทุกหน่วยงานเร่งดําเนินการอย่าง
เร่งด่วน ต่อเนื่อง ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดเป้าหมายแนวทางการดําเนินงาน 3 
ระยะ คือระยะที่ 1 (ปี 2558) ให้ทุกจังหวัดมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน การศึกษา 
ระยะที่ 2 (ปี2559) ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีศูนย์การเรียนรู้ทุกเขต และ ระยะที่ 3 (ปี2560) ให้สถานศึกษาทุก
แห่งได้รับการบ่มเพาะเป็นสถานศึกษาพอเพียง สภาพปัจจุบันในปี 2565 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ได้ดําเนินการบ่มเพาะสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียงได้ยังไม่ครบตามเป้าหมาย 100 
เปอร์เซ็นต์ และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ ดําเนินการดังกล่าวข้างต้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต 5 ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  โดยการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง ต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และรองรับนโยบายการจัด การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มความสามารถ จึงเห็นควร
จัดทําโครงการนี้ขึ้น 
 

2) วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการดําเนินงานของสถานศึกษาสู่ สถานศึกษาพอเพียง พร้อมเข้ารับการประเมินเป็น 
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ/ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตพ้ืนที่ 
           3) เป้าหมาย 
               3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
                      3.1.1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 83  โรงเรียนที่ยังไมเ่ป็นสถานศึกษาพอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินงานของสถานศึกษาสู่ สถานศึกษาพอเพียง 
                      3.1.2) โรงเรียนในสังกัดพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาละ  1 โรงเรียน 
              3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
            3.2..1) โรงเรียนในสงักัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินงานของสถานศึกษาสู่ สถานศึกษาพอเพียง 
                     3.2..2) โรงเรียนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลการ
ดําเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนในสังกัด 
              3.3.ผลที่คาดว่าจะเกิด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีสถานศึกษาพอเพียง ต้นแบบ / ศูนย์การ
เรียนรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมชึ้น  
              3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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                    ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการดําเนินงานของสถานศึกษาสู่ สถานศึกษาพอเพียง  
              3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  และบุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ทุกคน  
           4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  พฤศจิกายน 2565-กันยายน 2566 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 

            ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
รหัสงบประมาณ(20 หลัก) 20004350002000000000  มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้  
 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียด
การใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูล 
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ประสงค์ขอรับ การ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  ต้นแบบ/ศูนย์
การเรียนรู้ 

 
  
-                                                                     

 
  
- 

 
  
-                       

  
 
- 

1 
 (พ.ย.-ธ.ค. 65) 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง      
1.สัมมนาเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน (100คน x 80 บาท x 1 มื้อ)  
- ค่าวิทยากร จํานวน 3 คน คนละ 1000 
- ค่าพาหนะวิทยากรจํานวน 3 คน 
(ระยะทางตามgoogle mapx3x4 บาท) 

 
- 

7,000 
8,000 
3,000 
1,500 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

7,000 
8,000 
3,000 
1,500 

 
1,000 

- 
- 
- 
- 

2  
(ม.ค.-มี.ค. 66) 

2.นิเทศติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อน การนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
- ค่าชดเชยน้ำมัน /พาหนะในการเดินทาง 

 
 

7,000 

 
 
- 

 
 

7,000 

 
 
- 

1-4 
 (พ.ย-ก.ย. 66) 

3.กิจกรรมประเมินสถานศึกษาพอเพียง ต้นแบบ 
- ค่าชดเชยน้ำมัน /พาหนะในการ เดินทางของ
คณะกรรมการประเมิน 

 
 

2,000 

 
 
- 

 
 

2,000 

 
 
- 

4 
 (ก.ค-ก.ย. 66) 

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการดำเนินโครงการ      
- ค่าเอกสาร /สําเนาเอกสาร/เข้าเล่ม 500 - - 500 4 

 (ก.ย. 66) 
รวมทั้งสิ้น 30,000 - 28,500 1,500  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
    5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ความเสี่ยง : .โรงเรียนไม่พร้อมเข้ารับการประเมินเป็น สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ/ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารความเสี่ยง : การกำกับติดตาม ประเมินและนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ    สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา                   
                                                    สู่การปฏิบัติ                                                     
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมธุริน  แผลงจันทึก และคณะ 
โทรศัพท์/โทรสาร   089 427 3999 / E-mail : mathurin9213@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                     : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 1 ด้านความมั่นคง 
(1) เป้าหมาย 2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
(2)  ประเด็น 1 .การรักษาความสงบภายในประเทศ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 10 ) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   100001 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรักและภูมิใจ 

                          ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน  
                                              ชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(2) แผนแม่บทย่อย                  10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะ  
                                          และการเป็นพลเมืองที่ดี 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 100101 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ  
                                         สมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน   
                                         ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดี 

แผนปฏิรูปประเทศ                      ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                             ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
กลยุทธ์ของสพฐ.                       ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด            ที ่5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสังคมโคราชและประเทศ                                                     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  ที ่4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น 
                                                        สำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนา 
                                                        ทีย่ั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่าง       

                                              เพศการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง                   
                                             การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทาง  
                                             วัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                                             ภายในปี พ.ศ.2573 

กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 3   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                       ในศตวรรษท่ี 21  
    

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสติปัญญา  
ปัจจัย :   F0303 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:mathurin9213@gmail.com
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ส่วนที่  2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X):                                                                    :M2 – M3                                  
 

1) หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา 

คุณภาพของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาอย่างสมดุลรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยนำกิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมสภานักเรียน เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่มี
ระบบ มีหลักการชัดเจน มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรม สร้างความมีระเบียบวินัย และเพื่อให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
พุทธศักราช 2551 ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของรัฐบาล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้จัดทำโครงการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้
นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และมุ่งเน้น
เรื ่องการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้ถูกต้อง และมีสภานักเรียนใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง         
      2) วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษา 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  3. เพ่ือยกระดับสภานักเรียนให้เข้มแข็ง 
     3) เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี 
-จัดประชุมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ   จำนวน  60  คน 
-จัดกิจกรรมวันสำคัญทางการลูกเสือของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน   300  คน 
-จัดกิจกรรมค่ายสภานักเรียนและมีสภานักเรียนต้นแบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
นครราชสีมา เขต 5 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง 

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน มีร่างกาย สติปัญญา จิตใจที่สมบูรณ์มีศีลธรรม  

เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า และเกิดความ        
สงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีร่างกาย สติปัญญา จิตใจที่สมบูรณ์ มีศีลธรรมเป็นพลเมืองที่ดี 
3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
        4)ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 พฤศจิกายน 2565 – 15 กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                 : M4 - M5 

             ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
รหัสงบประมาณ (20 หลัก) 20004350002000000000  มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือเพ่ือเป็นพลเมืองดี 
กิจกรรมที่ 1 การแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว 
ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
โดยประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดดุี  
 รายการค่าใช้จ่าย 
  1.พวงมาลา (1,000 บาท X 1 พวง)  

 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

1,000 

     1 
(25 พ.ย.65) 

รวมกิจกรรมที่ 1 1,000 - - 1,000  
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือข้ันความรู้
เบื้องต้นและความรู้ทั่วไป (B.T.C) ประเภท สำรอง                           
หลักสตูร 3 วัน 2 คืน 
 รายการค่าใช้จ่าย 
1.ค่าอาหาร  (75 คน X 50 บาท X 7 มื้อ) 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (75X35X5)  
3.ค่าตอบแทนวิทยากรวิทยากร (เหมาจ่าย) 
4.ค่าที่พัก (75 คน X100 บาท X1 คืน) , (75 คน X10 บาทX1 คืน) 
5.ค่าเครื่องเสยีง+ห้องประชุม 
6.ค่าวัสดฝุึกอบรม 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - -  
กิจกรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคญัทางการลูกเสือ 1 กรกฎาคม               
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (65 คน X 35 บาท X 1 มื้อ)  

 
 

2,275 

 
 
- 

 
 

2,275 

 
 
- 

4 
(ก.ค.66) 

รวมกิจกรรมที่ 3 2,275 - 2,275 -  
กิจกรรมที่ 4 จัดค่ายยกระดับสภานักเรียน 
รายการคา่ใช้จ่าย 
1.ค่าอาหาร (100 คน X80 บาทX1 มื้อ) 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (100 คนX35 บาทX2 มื้อ ) 
3.ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คนX2 ชม..X600) 
4.ค่าวัสด ุ

 
 

8,000 
7,000 
3,600 
3,400 

 
 
- 
- 

3,600 
- 

 
 

9,600 
8,400 

- 
- 

 
 
- 
- 
- 

3,400 

2 
(ม.ค.-ก.พ.66) 

รวมกิจกรรมที่ 4 25,000 3,600 18,000 3,400  
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับ                                       
เขตพื้นท่ี การศึกษา 
รายการคา่ใช้จ่าย 
1.ค่าอาหาร (15 คนX80 บาทX1 มื้อ) 
2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (15 คน X35 บาท X1 มื้อ) 

 
 
 

1,200 
      525 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

1,200 
     525 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

รวมกิจกรรมที่ 5 1,725 - 1,725   
รวมทั้งสิ้น 30,000 3,600 22,000 4,400  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ   สถานศึกษาปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวนาสวรรค์  ช่างเกวียน  น.ส. อาภาภรณ์  จันทร์ลิ้ม   
                                          นางกฤษณา  พลรักษ์ นางสาวจีรภา  ชาญสูงเนิน 
โทรศัพท์/โทรสาร  0943295526 / E-mail rabbit_jaja@hotmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก)  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 1. ด้านความมั่นคง 
(รอง)   ยุทธศาสตร์ขาติ(Z) 4. ด้านเสริมสร้างและความเสมอภาคทางสังคม 
 (1) เป้าหมาย    2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 (2) ประเด็น      2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (01) ความม่ันคง 
          (1) เป้าหมายระดับประเด็น   (Y2)  010001 ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับเพ่ิมขึ้น 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ       1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  010201 ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขดีขึ้น  

                                                    จนไม ่ส่งผล กระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ 
                                          ส่งผล กระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ 

แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ              หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                                    ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
กลยุทธ์ สพฐ.             ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ                                                   
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด           ที่ 5 ยกระดับด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด    ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสังคมโคราชและประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) 4a สร้างและยกระดับสถานศึกษาตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ 
                                                               การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มี 
                                                               สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง  
                                                               ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
กลยุทธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
  
 
 องค์ประกอบ : V02  ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 ปัจจัย : F0201 การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายชุมชน 

ส่วนที่  2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              :M2 – M3                                  
 

 1) หลักการและเหตุผล  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายที่สำคัญคือ 

ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธิปไตย และมีความเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติทุกรูปแบบ และทุก

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:rabbit_jaja@hotmail.com


 
 

73 
 

ระดับความรุนแรง ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา กระทรวงศึกษาธิการมอบเห็นภัยที่เกิดแก่นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจ  เช่น ภัยจากการคุกคามทางเพศ ภัยจากยาเสพติด 
ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และสวัสดิภาพชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษานอกจากนี้ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศ มุ่งมั่นใน
การพัฒนาการศึกษา ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านความปลอดภัย ด้าน
โอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  เพ่ือเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให้เป็น  “วิถีอนาคต วิถี
คุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย MOE เพ่ือช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
ที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ดังนั้น การส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีความรู้ ความสามารถและเทคนิคในการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการดำเนินงาน วิธี
ปฏิบัติต่อนักเรียน นักศึกษา ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม จึงมีความสำคัญอย่างมากในการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ให้กับข้าราชการครูในสังกัดอย่างต่อเนื่อง  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการสถานศึกษา                 
ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

2)  วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สำหรับวิทยากร ครู ข 
       2. เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพ ในการออกตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา และดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที 
       3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเข้ารับการประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย จากสำนักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา 
       4. เพ่ือให้นักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาความเป็นจริง 
และสามารถแก้ปัญหาได้   
  5. เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม             
ทุกรูปแบบ 
 

3) เป้าหมาย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
         1. ผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยากร ครู ข)  ที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้ประเมินผลงานโครงการ

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
         2. จัดประชุมให้ความรู้ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ

ครูในสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นม. 5  
         3. โรงเรียนในสังกัด มีความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ทำงานให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน ไม่น้อยกว่า 30 โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ศูนย์ละ 2 โรงเรียน) 

         4. เพ่ือเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ                     
ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ละ 1 โรงเรียน 
       3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)    
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยากร ครู ข) ทุกคน ที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้ประเมินผลงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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  2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 
 มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวงที่กำหนด ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้พัฒนาตนเอง 
ในการดำเนินงานสู่สถานศึกษาปลอดภัยต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. นักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาความเป็นจริง          
ของนักเรียนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยากร ครู ข) ทุกคน ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินผลงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในสังกัด สพป.นม. 5 มีทักษะ 
และเฝ้าระวังช่วยเหลือ มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า และ
เกิดความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ 
  3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  4. นักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบากได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหาความเป็นจริงของ
นักเรียน สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
     3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 มีความรู้              
ความเข้าใจ มีแนวทางการป้องกันการเกิดภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.5 กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  โรงเรียนในสังกัด นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน 
 4) ระยะสิ้นสุดโครงการ  มกราคม - กันยายน 2566 

          ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                 :M4 – M5                                  

                ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
รหัสงบประมาณ(20 หลัก) 20004350002000000000  มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สำหรับวิทยากร ครู ข จำนวน 60 คน              
1. ค่าอาหารกลางวัน ( 60 คน x 60 x 1 มื้อ) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 60 คน x 30 x 2 มื้อ) 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก   
 (5  คน x 1ชม. X 600 บาท) 
4. ค่าพาหนะคณะกรรมการออกประเมินโครงการ 
    สถานศึกษาสีขาว จำนวน. 84..โรงเรียน จำนวน 15 คน  
คนละ 800 บาท เหมาจ่าย  
(ระยะทาง google mapx84 ร.ร.x15 คนx4 บาท) 
5. ค่าจัดทำเอกสาร 

22,600  
 
 
- 
- 

3,000 
 

12,000 
 
 
 
- 

 
 
 

3,600 
3,600 

- 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 

400 

 
ไตรมาส 

2 

รวม 22,600 15,000 7,200 400  
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการ พสน. 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 80 บาท 1 มื้อ) 
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุ 

 
3,500 
4,000 
500 

2,000 

 
- 
- 
- 
- 

 
3,500 
4,000 
500 

- 

 
- 
- 
- 

2,000 

ไตรมาส 
2-4 

รวม 10,000 - 8,000 2,000  
กิจกรรมที่ 3  
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ ร.ร.ในสังกัดเข้ารับการประเมิน 
     สถานศึกษาปลอดภัย คชจ.ไปราชการ คณะกรรมการฯ  
จำนวน...10....คน จำนวน..15....โรงเรียน                              
(เหมาจ่าย คนละ 1,000 บาท)  
3.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ 
      ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน  ค่าพาหนะ 
จำนวน..15....คน จำนวน..15....ครัวเรือน 
(ระยะทางตามgoogle map x15x4) 

 
10,000 

 
 

7,400 

 
- 
 
 
- 

 
10,000 

 
 

7,400 

 
- 
 
 
- 

ไตรมาส 
2-4 

รวม 17,400 17,400    
รวมทั้งสิ้น 50,000 32,400 15,200 2,400  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 - ความเสี่ยง โรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือไม่เต็มที่ 
 - การบริหารความเสี่ยง  แต่งตั้งคำสั่ง  / ทำหนังสือแจ้งทุกโรงเรียน 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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โครงการ                                พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสาวมะลิดา  หงษ์ทอง  
โทรศัพท์/โทรสาร                         096 879 7162     E-mail katae.63@hotmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย: 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น:  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  120001คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมทีักษะที่ 
                                         จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  
                                         และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง 
                                         ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) แผนแม่บทย่อย      12.1  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

                             ในศตวรรษท่ี  21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้       

                             และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                                           
                             ตลอดชีวิต  

แผนปฏิรูปประเทศ                     ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                 หมุดหมายที1่2 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ 
                                             การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
                                             และเสมอภาค 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 3 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
                                                         ทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ของสพฐ.                       ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด              - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา(SDG4)  ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคน และผู้ใหญ่ ทั้งชาย 
                                                                และหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้              
                                                                ภายในปี พ.ศ.2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 
                                               วัยเรียนทุกคน 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย :                   F0401 โครงสร้างองค์กรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบันและนโยบายและ 
                          แผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:katae.63@hotmail.com
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล. ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของประชากร
ไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ ดังนั้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 มีการพัฒนาโดยกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงอุดมศึกษา และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท เช่น ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร
ระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกํากับ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบหลักการทํางาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน เพ่ือ 
“สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST”  และจากนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนทีม่ีความต้องการจําเป็นพิเศษ   
                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  มีจำนวน
โรงเรียนทั้งสิ้น  209  แห่ง  มีโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน 124  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  59.33  และมีโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน จำนวน 4 โรงเรียน ซ่ึงมีปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน ประสบกับปัญหาขาดแคลนครูและ
ทรัพยากรด้านการศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียน จึงมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กข้ึนมา 

  2) วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
2.เพ่ือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนต่ำกว่า 20  คนลงมาตามแผนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

              3. เพ่ือกำกับ ติดตามและประเมินผลการผลการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก 
           3) เป้าหมาย 
              3.1เป้าหมายเชิงผลิต (Output) 
                   1. ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ 1)โรงเรียน
บ้านห้วย 2) โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 3) โรงเรียนบ้านหนองแจง และ 4) โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 
                   2. นิเทศ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 8 โรงเรียน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
จำนวน 11 คน จำนวน 6 ครั้ง และประชุมสรุปงานและซักซ้อมใบงานนิเทศใหม่ จำนวน 3 ครั้ง 
               3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สามารถชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนและ
ผู้ปกครองนักเรียน กรณีการรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คนลงมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
               3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถขับเคลื่อนไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ครูได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
               3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ    

         1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้รับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทั้งด้านบุคลากร 
และด้านกายภาพ 

         2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20  คนลงมา มีการควบรวมการเรียนการสอน ทั้งการควบรวม 
ชั้นเรียนและการควบรวมรายวิชา 

         3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กมีแผนการบริหารจัดการโรงเรียน มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
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                   3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.  นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ มิถุนายน 2566 – กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                              : M4 - M5 
              งบประมาณได้รับจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
จำนวน  30,040 บาท (สามหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ (20หลัก) 20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณแยกตามรายละเอียดการใช้ ไตรมาสที่ใช้งบฯ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียนและชมุชน กรณีควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 18,800บาท 
1) ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและ
ผู้ปกครองนักเรยีน จำนวน 4 โรงเรียน ๆ ละ  
50 คน 
   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50x50x1x4) 
   ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (4x750) 
(ระยะทางตามgoogle mapx4x4 บาท) 
   ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 10 คน   
   (120x10x4)   

17,800 
 
 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

10,000 
3,000 
4,800 

 
 
- 
- 
 
- 

 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.2566) 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศโรงเรียนขนาดเล็กของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา   12,240   บาท 
1) ออกนิเทศ 8 โรงเรียน 3 ครั้งๆละ 8 คน  
    เหมาจ่ายค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต ์
    3 วัน x 8 คน x300 บาท 
    เบี้ยเลี้ยง  3 วัน x 8 คน x120 บาท 
2) ประชุมสรุปงาน ซักซ้อมใบงานนิเทศ 
    ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง 
   1 วัน x 18 คน x120 บาท 

12,240  
 
- 
- 
 
 
- 

 
 

 7,200 
 2,880 

 
 

2,160 

 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 
 

ไตรมาสที่ 3-4 
(เม.ย.-ก.ย.66) 

รวมท้ัง 2 กิจกรรม 30,040    - 30,040    -  
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
      5.) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

 - ความเสี่ยง การดำเนินงานควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้ปกครอง 
ชุมชนเกิดความรัก ความหวงแหน ความปลอดภัยของบุตรหลาน  

 - การบริหารความเสี่ยง ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน 
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โครงการ                                    การจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
        ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                      นางสาวสุภารัตน์  คูณขุนทด  
โทรศัพท์/โทรสาร                          0813617414     E-mail : daengkoon@hotmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย:1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
     (2) ประเด็น: 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21        
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 120001คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่   
                                        จำเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ 
                                        ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                        ตลอดชีวิต                                              

  (2) แผนแม่บทย่อย                 12.1การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                                 ในศตวรรษท่ี 21 
  (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 
                                                 เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้                                                        
                                                 อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนปฏิรูประเทศ                          ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                     มุดหมายที่ 12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
                                                 ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ         ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ   ที ่6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ  ยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ของ สพฐ.                           ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                 ในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด     - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4)  ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและ 
                                                                 หญงิในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ 
                                                                 ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                 ในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
ปัจจัย :                   F0502 โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
                               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเตรียมการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลน
ในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง 
   เนื่องจากการจัดตั้งงบประมาณมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน         
และโรงเรียนมีความขาดแคลนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในระดับก่อนประถมศึกษาระดับการศึกษา
ภาคบังคับ และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)มีจำนวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์คุ้มค่า พัฒนาโครงสร้างด้านการศึกษา และปรับ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และ
แผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 เล็งเห็นความสำคัญนี้ และจะต้องดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  

 

2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือ รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดที่มีความต้องการและขาดแคลน  โดยสรุปรายละเอียดเป็นภาพรวม
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เสนอคณะกรรมการตามคำสั่งเพ่ือพิจารณา
เรียงลำดับความจำเป็นและขาดแคลนตามแบบคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และ รายงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ทันตามกำหนดเวลา 

 3. เป้าหมาย 
              3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
               โรงเรียนในสังกัด จำนวน 209 โรงเรียน จัดทำรายละเอียดข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอในการบริหารจัดการ สามารถ
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ครบถ้วน  100 %  ตามจำนวน 
ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

              3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
               โรงเรียนและสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จัดทำรายละเอียดคำขอจัดตั้ง
งบประมาณ ประจำปี  พ.ศ. 2567 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา  

              3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบวงเงินและรายการที่เสนอขอจัดตั้งครบถ้วน  
ทุกรายการ  
 

              3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ    ร้อยละ 90 ของรายการจัดทำคำของบประมาณ ได้รับการอนุมัติการจัดสรร  
                             

              3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการการศึกษา ทุกคน  
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4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565  และ เดือน สิงหาคม-กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน   22,000 บาท (สองหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ (20 หลัก) 
20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
แยกตามรายละเอียดการใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดตั้งงบประมาณ: งบปกติ 
1.1 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(8 คน x35 บาท x 4มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (8 คน x80 บาทx2มื้อ) 

2,400 
 

 
- 
- 

 
1,120 
1,280 

 
- 
- 

        1 
พ.ย.-ธ.ค.65 

1.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้ง 
งบประมาณ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม( 25 คนx35 บาทx4 มื้อ) 
อาหารกลางวัน(จำนวน 25คนx 80 บาท2 มื้อ) 

7,500 
 
 

 
 
- 
- 

 
 

3,500 
4,000 

 
 
- 
- 

1 
พ.ย.-ธ.ค.65 

            รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 9,900 - 9,900   
กิจกรรมที่ 2 การจัดตั้งงบประมาณ :งบเร่งด่วนระหว่างปี 
2.1 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(8คน x35 บาท x 2 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน(8 คน x80 บาทx1 มื้อ) 

1,200  
- 
- 

 
560 
640 

 
- 
- 

4 
ส.ค.-ก.ย. 

2.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้ง 
งบประมาณ งบเร่งด่วนระหว่างปี 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม( 25 คนx35 บาทx2 มื้อ) 
อาหารกลางวัน(จำนวน 25คนx 80 บาท1 มื้อ 
ค่าวัสดุ 

   10,900  
 
- 
- 
- 

 
 

1,750 
2,000 

- 

 
 
 
 

7,150 

4 
ส.ค.-ก.ย. 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 12,100  4,950 7,150  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 22,000 - 14,850 7,150  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

   5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ความเสี่ยง:  การจัดทำข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี รายละเอียดคำของบประมาณ มีข้อมูลจำนวนมาก มีโอกาสที่เอกสาร 
      จะไม่ครบ และมีข้อมูลซ้ำซ้อน 

การบริหารความเสี่ยง: มีคณะทำงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายศูนย์ฯ/รายโรงเรียน 
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โครงการ                        ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                          นางสุรัตน์  ช่วยงาน   
โทรศัพท์/โทรสาร                           044208147-8  ต่อ  18  E-mail  Surat6136@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย :1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น:  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 120001 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะที่  

                             จำเปน็ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงาน  
                             ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   (2) แผนแม่บทย่อย      12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                             ในศตวรรษท่ี 21 
   (3 )เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการ              

                             เรียนรู้และทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้   
                             อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

แผนปฏิรูปประเทศ     ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ     หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง  มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ 
                                             ทางพัฒนา แห่งอนาคต  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                                             ของประเทศ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา 
                                             และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กลยุทธ์ของสพฐ.                       ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด 
                                            ความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนสำเร็จ  
                                                                การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่า  
                                                                เทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี 
                                                                ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                ในศตวรรษ ที่ 21 
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องค์ประกอบ(หลัก) :  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) V02 
ปัจจัย :                  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ   
                          ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5  มีภารกิจพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน  

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  และลูกจ้างท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรที่มี
ความสามารถตลอดจนจิตสำนักในการปฏิบัติงาน  และการให้บริการที่ดีซ่ึงจะเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนภารกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกระตุ้นและพัฒนาให้ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  ในสังกัด  ได้คิด 
สร้าง  ใช้  และพัฒนาภาระงาน  ชิ้นงานให้มีคุณภาพ  จนเป็นผลงานดีเด่น  จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือดำเนินการ
คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป 
 2)  วัตถุประสงค์ 
               1.  เพ่ือพัฒนาข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างทุกตำแหน่ง  ทุกประเภท  ได้สร้าง  ใช้ 
และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตามสายงาน 
                2.  เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการ  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การประยุกต์  ปรับปรุง  ผลงาน  
ทางวิชาการและยกย่องเชิดชูเกียรติ  ผู้ที่มีผลงานดีเด่น  ยอดเยี่ยมได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
           3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
        -ผู้สอน     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด 
        -ผู้บริหารโรงเรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด 
        -ผู้บริหารการศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด 
        -บุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด 
        -ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด 
            
           3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
         ครูผู้สอน  ผู้บริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้าง
ชั่วคราว  ได้รับรางวัลผลการประกวดระดับจังหวัด/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และระดับชาติ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจำนวนผลงานทางวิชาการที่ส่งเข้าประกวด 
 
           3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                  การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอย่าง
ถูกต้องตามแนวทางของวิชาการ  กระบวนการบริหารจัดการศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  กระบวนการนิเทศ  ติดตาม  วัดและประเมินผล  และกระบวนการสนับสนสุนภารกิจทางวิชาการ   
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน  นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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           3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
                  1. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากร ลูกจ้าง และสถานศึกษา ได้รับก   ารยกย่องเชิดชูเกียรติ 
         2. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา มีขวัญกำลังใจในการ 
           3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                  ข้าราชการครู บุคลากร ลูกจ้าง และสถานศึกษาในสังกัด  
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  มกราคม-กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
           งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  30,000  บาท  
(สามหมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20หลัก) 20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียด
การใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงานและบุคคลที่มผีลงานยอดเย่ียมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ระยะที่ 1 ประชาสัมพันธ์โครงการ/อบรมให้ความรู้ โดย
การถ่ายทอดสด 
ระยะที่ 2 พัฒนากลุ่มเป้าหมาย อบรมเรื่องนวัตกรรม
และรูปแบบของกระบวนการ/การเขียนรายงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(30 คนx35บาทx 2 มื้อ)       

 
 
 
 

2,100 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

2,100 

 
 
 
 
- 
 

2(ม.ค.-มีค.66) 

รวมระยะที่ 2 2,100 - 2,100 -  
ระยะที่ 3 ประกวดแข่งขัน 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่(500คน x 35บาทx2 มื้อ) 

 
3,500 

 

 
- 
 

 
3,500 

 

 
- 
 

2(ม.ค.-มี.ค.66) 

รวมระยะที่ 3 2,100 - 2,100 -  
รวมกิจกรรมที่  1 5,600 - 5,600 -  

กิจกรรมที่ 2  คัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” คร้ังท่ี 21 พ.ศ. 2566 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(30คนx 35 บาทx 2 มื้อ) 
3. ค่าวัสดุจัดทำเกียรติบัตร 
4. ค่าทำโล่ 3 โล่ ๆ ละ 867 บาท 

2,100 
19,700 
2,600 

 

- 
- 
- 
 

2,100 
- 

2,600 

- 
19,700 

- 

4(ก.ค.-ต.ค. 66) 

รวมกิจกรรมที่  2 22,400 - 4,700 19,700  
รวมท้ังสิ้น 30,000 - 10,300 19,700  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

         5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ความเสี่ยง: - 

การบริหารความเสี่ยง : - 

 

2,000 
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โครงการ                        พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญ
 จักรพรรดิมาลา  ประจำปี  2566 

  ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                          นางชะลอศรี   แก้วสูงเนิน 
โทรศัพท์/โทรสาร                           044208147-8  ต่อ  18  E-mail   

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย :1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น:  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาทางการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 120001คนไทยทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่  

                             จำเปน็ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงาน  
                             ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนแม่บทย่อย                 12.1การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                             ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
                        และทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถเข้าถึงทางการเรียนรู้                                
                        อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนปฏิรูปประเทศ     ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ          หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ 
                                             การพัฒนาแห่งอนาคต  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา                 
                                            และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ       
กลยุทธ์ของสพฐ.                      ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                            ในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความ 
                                                                ร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลัง 
                                                                พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐ 
                                                                กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                ในศตวรรษท่ี 21 
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องค์ประกอบ(หลัก) :   V02     ผู้สอน(ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย :                    F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
                                     ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศ  และบำเหน็จความชอบของพระมหากษัตริย์

ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานความเห็นชอบในราชการหรือส่วนพระองค์ในปัจจุบันนี้  หมายถึงรวมถึง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดี  ความชอบ  อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ  ศาสนา
และประชาชน  และเหรียญที่ระลึกท่ีพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่างๆ  และทรงพระกรุณา       
โปรดเกล้า  ให้บุคคลได้ประดับเครื่องราชชะอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด  นั้น 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ  และประกาศเกียรติคุณคุณงามความดี  และเพ่ือให้ข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5  ตระหนักและ
เห็นความสำคัญของการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  5  จึงจัดโครงการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจำปี 2566  ขึ้น 
 2)  วัตถุประสงค์ 
               เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  ประกาศเกียรติคุณสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5  และเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว 
 3)  เป้าหมาย 
           3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  ที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  2566  จำนวน  180  คน 
           3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  ที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  2566  เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาท่ีคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
           3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  ที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ชั ้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  2566  เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาที ่คุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
           3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
                  รอยละ  100  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  ที่ได้รับมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  2566  เกิดความสำนึกใน 
พระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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           3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  ที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  2566  จำนวน  180  คน 
           4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 2565-กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
                 งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  20,000   บาท  
จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ (20หลัก) 
20004350002000000000 (สองหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียด
การใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการจัดสรรเคร่ืองราชฯ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน X35 บ.X 2 มื้อ)     
2. ค่าอาหารกลางวัน (20 คน X 80 บ.X 1 มื้อ) 
3. ค่าจัดทำเอกสาร (20 เล่มๆละ 50 บ.) 

1,400 
1,600 
1,000 

- 
- 
- 

1,400 
1,600 
1,000 

- 
- 
- 

4(ก.ค.-ก.ย. 66) 

รวมกิจกรรมที่  1 4,000 - 4,000 -  
กิจกรรมที่2จัดพิธีรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(180 คน X35 บ.X1 มื้อ)  
2. ค่าจัดทำป้าย 
3. ค่าจัดสถานท่ี 

6,300 
2,000 
7,700 

- 
- 
- 

6,300 
2,000 
7,700 

- 
- 
- 

4(ก.ค.-ก.ย. 66) 

รวมกิจกรรมที่  2 16,000 - 16,000 -  
รวมท้ังสิ้น 20,000 - 20,000 -  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

   5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ความเสี่ยง: - 

การบริหารความเสี่ยง : - 
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โครงการ                        พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                          นางสุรัตน์  ช่วยงาน   
โทรศัพท์/โทรสาร                           044208147-8  ต่อ  18  E-mail  Surat6136@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การผลิตและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย :1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)ประเด็น:    3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาทางการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 120001คนไทยทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะ 

                             ที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงาน  
                             ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนแม่บทย่อย                 12.1การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                             ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
                             และทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถเข้าถึงทางการเรียนรู้  
                             อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนปฏิรูปประเทศ     ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ          หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ 
                                             การพัฒนาแห่งอนาคต  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา 
                                             และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ       
กลยุทธ์ของสพฐ.                       ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                             ในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความ 
                                                                ร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลัง 
                                                                พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐ 
                                                                กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                ในศตวรรษท่ี 21 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :   V02     ผู้สอน(ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย :                    F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
                                     ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปฏิรูปกระบวนการ 

เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายในการเปลี่ยนบทบาทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดย
ปรับบทบาทจากครูผู้สอน เป็น โค้ช หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีการ
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช  2542  ได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาในหมวด  4  มาตรา  24  (5)  ความว่า  “ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอน  สามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการสอน  และอำนวยความสะดวก  หรือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้  และมีความรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกัน  จากสื่อการเรียนการสอน  และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ”  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
และหลักสูตรมาตรฐานสากลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดถึงสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
โรงเรียน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
บริหารจัดการดูแล  และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการและอำนวย  
ความสะดวก  แกข่้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง  ตลอด
ถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วม  ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต่อไป  อีกท้ังเป็นการดูแลบำรุงรักษาส่งเสริมให้ทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการทำงานมี
ความเสียสละและอุทิศตนอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติราชการ  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพครูให้มี  ความรู้ความสามารถ
จัดกระบวนการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนมีทักษะอ่านออก  เขียนได ้ รู้จักค้นคว้า  หาคำตอบ  หรือค้นหาความรู้ใหม่
สามารถพึงพาตนเองได้ในการเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน  และชุมชน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  5  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ  จึงได้
ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขึ้น 
 2)  วัตถุประสงค์ 
               2.1  เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   2.2  เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรมสัมมนาและแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆอย่าง 
เหมาะสม 
   2.3  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ความสัมพันธ์อันดีต่อกันของข้าราชการครูและบุคลากร 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
   2.4  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีแผนในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
   2.5  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning 
Community) 
 
   2.6  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Teacher’s Self 
Assessment ) 
   2.7  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  
 3)  เป้าหมาย 
           3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
         ข้าราชการครูบรรจุใหม่  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
           3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เข้ารับการฝึกอบรม  ร้อยละ  100 มีสมรรถนะหลัก 
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ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)  และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ 
           3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                  1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคน  มีวิสัยทัศน์  และทัศนคติที่ดี 
ต่อองค์กร  มีวินัยในตนเอง  มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่  ยึดมั่นในคุณธรรม  มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม  และ
เป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  และมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะและประสบการณ์  
สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                  2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  มีสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  
สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ได้  
           3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
                  1.  รอยละ  100  ของข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการ  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่   
ระเบียบ  กฎหมาย  ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ตลอดจนคุณลักษณะที่ดี 
         2.  ร้อยละ  100  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความ
เข้าใจในงานที่ปฏิบัติ  มีทักษะ  เข้าใจบทบาทหน้าที่  และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3.  ร้อยละ  100  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
           3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   
 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  เมษายน-มิถุนายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
                งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  50,000  บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20หลัก) 20004350002000000000  มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมา
ณที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียด
การใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเสริมสร้างศักยภาพลูกจ้าง   
รายการค่าใช้จ่าย 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร(1 คน 6 ชม.ๆละ 600 บ.) 
2. ค่าอาหารกลางวัน (200 คน X 80 บ.X 1 วัน) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(200คนX35บ.X2มื้อX1วัน) 
4. ค่าจัดทำเอกสาร (200 ชุดๆละ 60 บ.)  
5. ค่าวัสด ุ

3,600 
16,000 
14,000 
12,000 
4,400 

3,600 
- 
- 
- 
- 

- 
16,000 
14,000 
12,000 

- 

- 
- 
- 
- 

4,400 

3 
(เม.ย.-มิ.ย. 66) 

รวมท้ังสิ้น 50,000 3,600 42,000 4,400  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

   5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ความเสี่ยง: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติทำให้ขาดความรู้และประสบการณ์
ในการทำงาน 

การบริหารความเสี่ยง : นิเทศติดตามการดำเนินการ ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และประสบการณ์ในการทำงาน 
         



 
92 

 

โครงการ                       นิเทศแบบบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน (RBM)  
โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 

กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นายบำรุงไทย  พันชนะ, นางสาวพชรพร  คำเก่ง, นางอัจฉรานรี ทรัพย์ปทุมสิน 
โทรศัพท์/โทรสาร                   06 2546 9435       E-mail adcharaneree.sab@korat5.go.th 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  (1) เป้าหมาย: 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 (2) ประเด็น:  2. ปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 120001 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี  
                                                 ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว   
                                                 สื่อสารและทำงาน ร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่   
                                                 เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนแม่บทย่อย                 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

                                        ในศตวรรษท่ี 21 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ  
                                                 เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถ 
                                                 เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนปฏิรูปประเทศ          ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ         หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

        ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ          ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ของสพฐ.                           ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษทประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนสำเร็จ    
                                                                การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่า  
                                                                เทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี 
                                                                ประสิทธิผล ภายในปี 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5   ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย :                   F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

 

mailto:adcharaneree.sab@korat5.go.th
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ "คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย
ใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืนมัธยัสถ์  
อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่21การเปลี่ยนโฉมบทบาท"ครู"ให้
เป็นครูยุคใหม่เปลี่ยนแปลงจากบทบาทของผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้บทบาทของผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบตัิ
จริงเรียนรู้แบบร่วมกันซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู ้ที ่หลากหลายและการเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีนโยบายยกระดับ คุณภาพทางการเรียนของ 
นักเรียนในสังกัดโดยกำหนดจุดเน้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 10 จุดเน้น ผลจากการนิเทศด้านกระบวนการ 10 
จุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เมือ่ปีการศึกษา 2565 ภาพรวมประกอบด้วย
จุดเน้นที่ 1 การนิเทศภายในเข้มแข็ง เท่ากับหรือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.23 จุดเน้นที่ 2 การประกันคุณภาพแจ๋วเท่ากับ
หรือเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 86.60 จุดเน้นที ่3 การสร้างเด็กดีเขต 5 (กิจกรรม 5+1) เชิงระบบ เท่ากับหรือเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
89.23 จุดเน้นที่ 4. การใช้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายเท่ากับหรือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82.08 จุดเน้นที่ 5 การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเชิงรุกทุกชั้น เท่ากับหรือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77.29 จุดเน้นที่ 6 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระฯ เท่ากับหรือเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 87.40 จุดเน้นที่ 7 การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตาม
แนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ศาสตร์พระราชา/ พระบรมราโชบาย เท่ากับหรือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 93.49 
จุดเน้นที่ 8 การใช้สื่อเทคโนโลยีบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนทุกคน เท่ากับหรือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 78.99  
จุดเน้นที่ 9   การส่งเสริมการเรียนรู้ยุค New Normal สู่ยุคNext Normal เท่ากับหรือเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 79.39 จุดเน้น
ที่ 10 การอ่านออกเขียนได้เน้นปฐมวัยเป็นฐานทุกโรงเรียนเท่ากับหรือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.82  ส่งผลให้เกิดคุณภาพ
การศึกษาโดย    มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก สถานศึกษามี 
คุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศและระดับยอดเยี่ยม จำนวน 184 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.46 ระดับดี จำนวน 24 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 11.54 ระดับปานกลาง จำนวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ –  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศและระดับยอดเยี่ยม จำนวน 192 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.31 ระดับดี จำนวน 16 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.69 ระดับปานกลาง จำนวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ – และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสำคัญ สถานศึกษามีคุณภาพ อยู่ในระดับดีเลิศและระดับยอดเยี่ยม จำนวน 178 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.58 
ระดับดี จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.98 ระดับปานกลาง จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.44 โดยดำเนินการ
นิเทศการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับ  คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นและคาดหวังการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3 มาตรฐาน จึงจัดทำโครงการนี้ 

2) วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือกำกับติดตามกระบวนการงานวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนให้มี
วงจรงาน เป้าหมายคุณภาพที่สอดรับ  เกื้อหนุนกันอย่างเป็นระบบ มีระบบที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง เกิด นวัตกรรมที่
เหมาะสม พอดี กับบริบทเฉพาะรายโรงเรียน สามารถขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพนักเรียนและการศึกษาของโรงเรียน
ได้ 
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     3) เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

         1. โรงเรียนในสังกัด มีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 10 จุดเน้น ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่าน
กระบวนการ SUPER 5 Stars 
         2. โรงเรียนทุกห้องเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ปี 2565 
          3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
          โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตามแบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีมาตรฐานสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
 ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด ทุกห้องเรียนของโรงเรียนในสังกัดมีมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
           3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 1. คุณภาพด้านผู้เรียนสูงกว่าค่า 
     เป้าหมาย ปี 2565 
 2. การบริหารการจัดการหลักสูตร  
     สูงกว่าค่าเป้าหมาย ปี 2565 
 3. การจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน 
     สูงกว่าค่าเป้าหมาย ปี 2565 

การสังเกต 
การประเมิน/นิเทศ 

- แบบบันทึกการสังเกต  
- แบบนิเทศ 10 จุดเน้นการ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ผ่านกระบวนการ 
SUPER 5Stars Model 
สพป. นครราชสีมา เขต 5 

 
           3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ทุกคน 
 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 พฤศจิกายน 2565 – 30 กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
              งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 140,000 บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัส
งบประมาณ (20หลัก) 20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณแยกตามรายละเอียด
การใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการออกนิเทศ กำกับ แบบบูรณาการ ติดตามห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนในสงักัด (ภาคเรียนที่ 2/2565) 
1.ค่าพาหนะการออกนิเทศ กำกับ แบบบูรณาการ      
  ติดตามห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนในสังกัด 
       - มีโรงเรียนจำนวน 209  แห่ง 
       - มีห้องเรียนจำนวน 2099 ห้องเรียน  
  โดยเหมาจ่ายค่าพาหนะบุคลากรนิเทศ 24 คน    
  สัปดาห์ละ 2-3 วัน (180) เดือนๆละ 4 สัปดาห์  
  (เหมาจ่าย 2880/คน/4 เดือน) 
180 x 4 สัปดาห์,720 x 4 เดือน(2,880 x 24 คน) 
 

  
 

69,120  

 
  
- 

 
  

69,120  

  
 
- 

(1พ.ย.65-  

31 มี.ค.66) 
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่
ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียดการ
ใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการออกนิเทศ กำกับ แบบบูรณาการ ติดตามห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนในสงักัด (ภาคเรียนที่ 2/2565) 
2.ประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(24 คน x35 บาทx 1 มื้อ) 

 
  

840 

  
 
- 

 
 

840 

 
 
- 

(1พ.ย.65-  

31 มี.ค.66) 

รวมกิจกรรมที่ 1 69,960 - 69,960 -  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการออกนิเทศ กำกับ แบบบูรณาการ ติดตามห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนในสงักัด (ภาคเรียนที่ 1/2566) 

1.ค่าพาหนะการออกนิเทศ กำกับ แบบบูรณาการ      
  ติดตามห้องเรียนเป็นฐานโรงเรียนในสังกัด 
       - มีโรงเรียนจำนวน 209  แห่ง 
       - มีห้องเรียนจำนวน 2099 ห้องเรียน  
  โดยเหมาจ่ายค่าพาหนะบุคลากรนิเทศ 24 คน    
  สัปดาห์ละ 2-3 วัน (180) เดือนๆละ 4 สัปดาห์  
  (เหมาจ่าย 2880/คน/4 เดือน) 
180 x 4 สัปดาห์,720 x 4 เดือน 
(2,880 x 24 คน) 
 

  
 

69,120  

 
  
- 

 
  

69,120 
  

 
 
- 

(1 พ.ค.66 -30 ก.ย.
2566)   

2.ประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(24 คน x35 บาทx 1 มื้อ) 

 
  

840 

  
 
- 
 

 
 

840 

 
 
- 
 

(1 พ.ค.66 -30 ก.ย.
2566)   

3.ค่าเข้าเล่มรายงาน 
 

80 - 
 

- 80 (1 พ.ค.66 -30 ก.ย.
2566)   

รวมกิจกรรมที่ 2 70,040 - 69,960 80  
รวมท้ังสิ้น 140,000 - 139,920 80  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

        5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ความเสี่ยง:  การออกดำเนินการนิเทศตามเป้าหมาย มีภาระงานอื่นเข้ามาทับซ้อนจำนวนมากต้องวางแผน                  
การดำเนินงานให้รัดกุม 

การบริหารความเสี่ยง : จัดการสะท้อนผลการนิเทศ ทุกบ่ายวันพุธ ในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน       
เดือนละ 2 ครั้ง 
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โครงการ                            เทคโนโลยีก้าวนำ นวัตกรรมก้าวหน้า 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ             นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์ , นางอินทิรา  ศรีสรรพ์ และนางกชพรรณ ปุยะติ 
โทรศัพท์/โทรสาร                         0885947484 E-mail admin@korat5.go.th 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  : 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิธีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น   : 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการนเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)    120001คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะ 
                                               ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสารและทำงาน  
                                               รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง 
                                               ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (2) แผนแม่บทย่อย                     12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                               ในศตวรรษท่ี 21 
   (3)เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)     120101คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
                                               มีทักษะกระบวนการ เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  
                                               สามารถเข้าถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
แผนปฏิรูปประเทศ       ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ       หมุดหมายที ่12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
                                               ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ       ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา       
กลยุทธ์ของสพฐ.                         ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                               ในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและ 
                                                                หญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ 
                                                                ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษราให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                      ในศตวรรษท่ี 21 

 
 
 

องค์ประกอบ(หลัก) :        V03   รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย :                         F0301ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
องค์ประกอบ(สนับสนุน) :   V02  ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย :                         F0201ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความ  
                                   ต้องการของประเทศ     (ปริมาณ/คุณภาพ) 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล     
      ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทที่ 12  

การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 เพ่ือแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียน  
การสอนเพ่ือส่งผลถึงนักเรียนโดยตรง นอกจากนีจ้ากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  สังกัด สพป.
นครราชสีมา เขต 5 ปีการศึกษา 2563 – 2564  มีแนวโน้มที่ต่ำลง  ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
วิทยาการคำนวณและการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  ยังขาดความชัดเจน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ครู
ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน  ให้ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV )  เปนการจัดการศึกษาที่ใชเทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอนในทุกหองเรียน  ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดชองว่างและเพ่ิมโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ แก้ปัญหา การขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก  แต่โรงเรียนขนาดเล็ก ใน
สังกัดไม่ได้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) เต็มรูปแบบจึงส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
            จากที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  และเพ่ือ
พัฒนาให้โรงเรียนมีนวัตกรรมทางการศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่ม
นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต 5 จึงได้จัดทำโครงการเทคโนโลยีก้าวนำ 
นวัตกรรมก้าวหน้า 
 
2) วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
 2) เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน 
 3) เพ่ือให้โรงเรียนมีนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 
 
3) เป้าหมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 

      1) ครูผู้สอนวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด  จำนวน 72 โรงเรียน 
ได้รับความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

      2) ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน ได้รับความรู้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล            
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

      3) บุคลากรในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
   ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมจากการจัดกิจกรรมและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และสามารถมีผลงานรับการประเมิน/ประกวด ในระดับต่าง ๆ และมีข้อมูลโรงเรียนที่
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ยั่งยืน สามารถเป็นแบบอย่างและสร้าง
ความตระหนักให้โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์อย่างจริงจังและยั่งยืน 
           3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
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  ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถจัดการเรียน           
การสอนผ่านระบบออนไลน์  จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และสร้างนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ   
           3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  ร้อยละ 100 ของครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้ 
  ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน 
 ร้อยละ 100 ของผู้โรงเรียนมีนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
      ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนในสังกัด 
 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  มิถุนายน – กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  60,000   บาท 

 จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ (20 หลัก)  
20004350002000000000 (หกหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตาม
รายละเอียดการใช้ ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์  
 
1. ประชุมคณะทำงาน จำนวน 20 คน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท 
x 2 มื้อ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
2. อบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 35 บาท 
x 2 มื้อ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
-  ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก 
 (2 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง) 

 

 

 

 
1,400 

 
1,600 

 

 
 

700 
 

800 
7,200  

 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 

7,200 
 

 
1,400 

 
1,600 

 

 
 

700 
 

800 
- 

 
 
 
 

 
- 
 
- 
 

 
 

 - 
 
- 
- 

ไตรมาส 3 
(มิถุนายน 2566) 

รวมกิจกรรมการจัดตั้งงบประมาณ 11,700 7,200 4,500   
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กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television :  
                DLTV)  สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(Distance 
Learning Television : DLTV)  
1. ประชุมคณะทำงาน จำนวน 20 คน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท 
x 2 มื้อ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม(Distance Learning Television : 
DLTV) จำนวน 140 คน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (140 คน x 35 บาท 
x 2 มื้อ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (140 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
-  ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก 
 (1 คน x 600 บาท x 6ชั่วโมง) 

 
 
 

1,400 
 

1,600 
 
 
 

9,800 
 

11,200 
3,600 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

3,600 

 
 
 

1,400 
 

1,600 
 
 
 

9,800 
 

11,200 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
  

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม 2566 

รวมกิจกรรมการจัดทำแผนฯ 27,600 3,600 24,000   
 

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพสำหรับครูผู้สอน  โดยจัดการแข่งขันทางวิชาการ 
                ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ Korat5 Channel 
    จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
1. ประชุมคณะทำงานและกรรมการ จำนวน 30 คน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท 
x 2 มื้อ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
2. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นเวลา 
2 วัน 
       - ค่าตอบแทนกรรมการ (15 คน x 500 บาท
x 2 วัน ) 
       -  ค่าวัสดุในการจัดอบรม 

 
 

21,00 
 

2,400 
 
 

15,000 
 

1,200 

 
 
- 
 
- 
 
 

15,000 
 
- 

 
 

2,100 
 

2,400 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

1,200 

ไตรมาส 4 
สิงหาคม 2566 

รวมกิจกรรมการติดตามประเมินผลฯ 20,700 15,000 4,500 1,200  
 

รวมทั้งส้ิน 60,000 25,800 33,000 1,200  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ความเสี่ยง:  - 

การบริหารความเสี่ยง : - 
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางสาวนนทลี  แสนหิ่ง, นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด, นางสาวบัวคำ  จำปา 
โทรศัพท์/โทรสาร                    08 9644 7402    E-mail : nontaleesanhing@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                           : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)   3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น : 3. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)* การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 120001คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ 

                                    ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
                                    และทำงาน ร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้ 
                                    อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) 12.1การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                   ในศตวรรษ  ที่ 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                                   มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ 
                                   และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนปฏิรูปประเทศ          ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ          ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
                                                  ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ          ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นของสพฐ.             ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ของสพฐ.                            ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                  ในศตวรรษท่ี 21  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและ 
                                                                หญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ 
                                                                ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                 ในศตวรรษท่ี 21 
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องค์ประกอบ (หลัก) : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
ปริมาณ/คุณภาพ) 
องค์ประกอบ (สนับสนุน) : V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย : F0303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                          : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับเรียน และการทดสอบระดับชาติ เช่น การประเมิน RT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 การประเมิน NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือการประเมิน O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมิน PISA รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์จากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในภาพรวมระดับชาติในปีที่ผ่านมา ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จากผล
การทดสอบผู้เรียนในระดับต่าง ๆแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และ ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET , NT 
ระดับเขตพื้นที่ ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 
กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละในแต่ละรายวิชา ทุกระดับชั้น แยกตามรายวิชาดังต่อไปนี้ 1) ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
63.25  2) คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 54.92 3) วิทยาศาสตร์ฯ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.33 4) สังคมฯ มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 68.33  5) สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.75 6) ศิลปะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.25 7) การงานอาชีพ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.42 และ 8) ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.50 รวมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับ 3 ขึ้นไป ทั้ง 8 กลุ่มฯคิดเป็นร้อยละภาพรวม 76.42 และผลการทดสอบระดับชาติ ของสำนักงาน
เขตพื้นที่ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำเทียบกับระดับ  จังหวัดและระดับประเทศ ยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งในระดับ 4 สาระการเรียนรู้หลัก และทั้ง 8 
กลุ่มสาระในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา  เขต 5 จึงไดจ้ัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนี้ขึ้น เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีการพัฒนาขึ้นในระดับโรงเรียนและเขตพ้ืนที่ ถึงเกณฑ์ระดับประเทศ  บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

2) วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯระดับขั้นพ้ืนฐาน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการการทดสอบระดับชาติ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ให้สูงขึ้น 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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3) เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ครูผู้สอนระดับขั้นพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดฯ จัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับห้องเรียน 

2. นักเรียนของครูผู้สอนระดับขั้นพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดฯ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

1. ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะในกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับนำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2. นักเรียน มีผลการทดสอบระดับชาติและระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด           
3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1. ทุกโรงเรียนในสังกัดฯ มีการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
2. ผลการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึนและระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 
3.  ครูผู้สอนมีรูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

ของนักเรียนและการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ 
4.  ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามกํากับโรงเรียนในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนของนักเรียนและการจัดทำข้อสอบ วัดและประเมินผล ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกชั้นเรียน 
3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

-  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีแผนขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

-  นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-  ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5         
มีรูปแบบเครื่องมือการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์. โรงเรียน 208  โรงเรียนในสังกัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  มกราคม 2566 – 30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                        : M4 - M5 
             งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  30,000 บาท (สาม
หมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ  
(20 หลัก) 20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  
 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียดใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ไตรมาสที่ใช้งบฯ 
กิจกรรมที่ 1 :  
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคลังเครื่องมือวัดและประเมินผล 
(การจัดสร้างคลังข้อสอบ การจัดสร้างคลังข้อสอบ
มาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ปรับปรุง 2560)  
รายการค่าใช้จ่าย 
* ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดสร้างคลังข้อสอบ มาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (เป็นครูและบุคลากร รร.
ในสังกัดฯ จำนวน 208 คน และ คณะกรรมการ
กรรมการดำเนินงาน จำนวน 30 คน รวม 238 คน 
ระยะเวลา 1 วัน) 
1. อาหารกลางวัน 238 คน  
    (60 x 238 = 14,280) 
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 238 คน 2 มื้อ  
    (30 x 2 x 238 =14,280) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,280 
 

14,280 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,280 
 

14,280 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
2 (ม.ค.-มี.ค66) 

รวมกิจกรรมที่ 1 28,560 - 28,560 - - 
กิจกรรมที่ 2  
- กำกับติดตามนิเทศการใช้เครื่องมือ 
ในการวัดและประเมินผล รร.ในสังกัดฯ 
(น ิ เทศบ ูรณาการร ่วมก ับโครงการน ิเทศโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน)  
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 (ม.ค.-มี.ค66) 

รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - - 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด (การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 1) BRIGHT KIDS #1 
(หมายเหตุ มีค่าสมัคร ลงทะเบียนเพื ่อ เข้าร ับการ
ทดสอบนักเรียน) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 (ม.ค.-มี.ค66) 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - - - - 
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียดใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ไตรมาสที่ใช้งบฯ 
กิจกรรมที่ 4 จัดประกวดงานวิจัย/Best practice ด้าน
การวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 คน 2 มื้อ) 
(12 คน x 30 บาท x 2 มื้อ = 720 ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (12 คน) 
(12 คน x 60 บาท = 720 ) 

 
 
 
 

720 
 

720 
 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

720 
 

720 
 

 
 
 
 
- 
 
- 

3(เม.ย.-มิ.ย.66) 

รวมกิจกรรมที่ 4 1,440 - 1,440 - - 
รวมทั้งสิน้ 30,000  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
 

5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
- ความเสี่ยง การประเมินการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้ารับการ

อบรม ติดตามและวิเคราะห์ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศักราช 2551 

- การบริหารความเสี่ยง  มีการประชุม/อบรมออนไลน์ นิเทศออนไลน์  
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โครงการ                            พัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน 
                ในศตวรรษท่ี 21 

กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางสาวจีราภา  ฉิมสันเทียะ     0897228514       
                                             E-mail    Jeerapa171717@gmail.com    
                                               นายมนัสถา  สีทอง                0955196538 
                                               E-mail.   Manattha@gmail.com 
                                               นางสาวกลอยใจ   เคียนขุนทด    0612261393 

                E-mail kkhiankhunthod@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) หลัก: ด้าน 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
         (1) เป้าหมาย: 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
         (2) ประเด็น: 3. ปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 120001 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี 
                                                ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  
                                                และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง 
                                                ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       (2) แผนแม่บทย่อย                  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                                ในศตวรรษท่ี 21 
       (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)120101คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 
                                               เรียนรู้และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับและสามารถ  
                                               เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ                       ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ       หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                               ตามโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ       ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษา                                        
กลยุทธ์ของสพฐ.                         ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                               ในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

mailto:Jeerapa171717@gmail.com
mailto:Manattha@gmail.com
mailto:kkhiankhunthod@gmail.com
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่าน   
                                                                ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศ 
                                                                กำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
                                                                และรัฐ กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
                                                                ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                ในศตวรรษท่ี 21 
 

 
 

องค์ประกอบ(หลัก) :V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)  
ปัจจัย : F0201 ครูผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองความต้องการชองประเทศ 
ปัจจัย : F0203 การประเมินครูผู้สอนที่เน้นผลลัพธ์จากผู้เรียนเป็นหลัก   
องค์ประกอบ(สนับสนุน) :  :V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย : F0302  รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาฃีพ 
ปัจจัย : F0303  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบนที่หลากหลายและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

   1)หลักการและเหตุผล    การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของครูผู้สอนยุคใหม่ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองความต้องการชองประเทศ ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
หลากหลายและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยมีทักษะที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จากผลการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ปีการศึกษา 2564 
นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน จากการจัดการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระ/รายวิชาเพ่ิมเติม/
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวม 10 ประเด็นโดยมีผลดังนี้ (1) 69.71%  (2) 71.33 %  (3) 67.70 %  (4) 78.56 % 
(5) 79.67 %  (6) 81.67 %  (7) 80.46 %  (8)69.36 %  (9)78.56%   (10) 78.67 %  ซ่ึงปัจจุบันนี้มี
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมก้าวหน้าพัฒนารุดหน้ามาก จึงได้จัดให้มีการกำกับ ติดตาม นิเทศ
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระ/รายวิชา
เพ่ิมเติม/และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ คุณธรรม สพฐ.
(กิจกรรม 5+1) คาดว่าผลสัมฤทธิ์ คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ผู้เรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนใน
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 จะมีสัมฤทธิ์ผลสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น  

 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 2) วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5  
สู่“ห้องเรียนคุณภาพเชิงรุก สมรรถนะวิถีคุณธรรม” 
           3) เป้าหมาย 
               3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 

      3.1.1 ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5  ร้อยละ 75 ใช้หน่วยการเรียนรู้ 
สอนเชิงรุกจัดการเรียนการสอนที่เน้นส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   
                          3.1.2 นกัเรียนในสังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 5 ร้อยละ75 มีผลงานประจำหน่วยการเรียนรู้  
                          3.1.3 รอ้ยละ 80  ของผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีผลงานแห่งปี(Best)  
               3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 

     3.2.1 ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานที่เน้นส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21    

     3.2.2 นักเรียน ในสังกัด สพป.นม.5  มีผลงานประจำหน่วยและมีคุณลักษณะของ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21    
                          3.2.3 ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีวิธีปฎิบัติที่ดี มีผลงานแห่งปี (Best) 
                3.3 ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

       โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5  มีผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการเรียนรู้ 8  กลุ่ม 
สาระ/รายวิชาเพ่ิมเติม/และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสูงกว่าปี 2564 นักเรียนมคีุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  
                3.4 ดัชนี ชี้วัดความสําเร็จ 

     3.4.1. ร้อยละ  75 ครูผู้สอนใช้หน่วยการเรียนรู้เชิงรุกจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม 
คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

     3.4.2. โรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าปีการศึกษา 2564  
     3.4.3. ร้อยละ  80 ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีผลงานแห่งปี  
     3.4.4. ร้อยละ 100 ของสาระการเรียนรู้/วิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และระบบการ 

บริหาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีวิชาการ 
               3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
           ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน 

     4.ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  พฤศจิกายน  2565 – กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
             งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  43,000 บาท 
(สี ่หมื ่นสามพันบาทถ้วน) จากแผนงานพื ้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้า งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
รหัสงบประมาณ(20 หลัก) 20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียด
การใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กำกับนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 ค่าพาหนะกำกับนิเทศติดตาม 15 ศูนย์ x 600 
บาท x 2 ครั้ง 
  (ระยะทางตาม google mapx15x2x4)  

 18,000                                                                  -  18,000                      - 1-4 (พ.ย.65-ธ.ค. 66) 

รวมกิจกรรมเทศติดตาม การจดัการเรยีนรู้เชิงรุก  18,000 - 18,000 -  
กิจกรรมที่ 2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหกรรมวิชาการ “ห้องเรียนคุณภาพเชิงรุก สมรรถนะวิถีคุณธรรม”   
1.จัดทำเอกสารคณะกรรมการ 50 เล่ม เล่มละ 30 บาท 1,500 - 1,500 - 2 (ม.ค-มี.ค.2566) 
2. ประเภทนวัตกรรมผู้บริหาร   
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่(30 คนx35 บาทx2 มื้อ) 
-อาหารกลางวัน(จำนวน 30 คนx80บาทx1 มื้อ) 

 
2,100 
2,400 

 
- 
- 

 
2,100 
2,400 

 
- 
- 

2 (ม.ค-มี.ค.2566) 

3.ประเภทนวตักรรมครูขั้นพื้นฐาน   
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่(60คนx35 บาทx2 มื้อ) 
-อาหารกลางวัน(จำนวน 60 คนx80บาทx1 มื้อ) 

 
4,200 
4,800 

 
- 
- 

 
4,200 
4,800 

 
- 
- 

2 (ม.ค-มี.ค.2566) 

4. ประเภทนวัตกรรมครูปฐมวยั  
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(30 คนx35 บาทx2 มื้อ) 
-อาหารกลางวัน(จำนวน 30 คนx80บาทx1 มื้อ) 

 
2,100 
2,400 

 
- 
- 

 
2,100 
2,400 

 
- 
- 

2 (ม.ค-มี.ค.2566) 

5. ประเภทนวัตกรรมนักเรียน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่(25 คนx35 บาทx2 มื้อ) 
-อาหารกลางวัน(จำนวน 25 คนx80บาทx1 มื้อ) 

 
1,750 
2,000 

 
- 
- 

 
1,750 
2,000 

 
- 
- 

2 (ม.ค-มี.ค.2566) 

6. รางวัล 1 โรงเรียน 1 ผลงานคณุภาพ  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (25 คนx35 บาทx2 มื้อ) 

 
1,750 

 
- 

 
1,750 

 
- 

2 (ม.ค-มี.ค.2566) 

รวมเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ มหกรรมวิชาการ “ห้องเรียน
คุณภาพเชิงรุก สมรรถนะวิถีคณุธรรม”   

 
25,000 

 
- 

 
25,000 

 
- 

 

รวมท้ังสิ้น 43,000  43,000   
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ความเสี่ยง:   
1. การออกแบบและใช้หน่วยการเรียนรู้เชิงรุกไม่ครบทุกชั้นเรียนที่ส่งผลการพัฒนาเข้าระบบ 
2 .การขาดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีไม่ตกผลึกสู่การวิธีการปฏิบัติที่ด ี
การบริหารความเสี่ยง : การกำกับติดตาม ประเมินและนิเทศมีการนำมาสะท้อนผล 4 ระยะต่อปี 
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โครงการ      ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางนุชรินทร์ ชาพันดุง, นางสาวสุรีพร ฤทธิสมิต, นางสาวภัทรธาดา ศิริสินรุ่งโรจน์   

โทรศัพท์/โทรสาร     081-3829646    E-mail : nutcharin9646@gmail.com  
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 3.ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็น : 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)120001 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะ 
                                              ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
                                              และทำงานร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
                                              อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ    12.1การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                              ในศตวรรษที่ 21 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
                                              มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
                                              ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                                            
แผนปฏิรูปประเทศ             ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ             หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ 
                                              อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทยก์ารพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ       ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม 
                                             แห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์ของสพฐ.      ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                             ในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด          - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชาย 

     และหญิงในสัดส่วนสูงสามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้  
     ภายในปี พ.ศ.2573 

กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                    ในศตวรรษที่ 21 

 
 
องค์ประกอบ (หลัก) :  V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
ปัจจัย :  F0403  การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษาและแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:nutcharin9646@gmail.com
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ส่วนที ่2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                    : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเตรียมคนใน
สังคมไทยสำหรับการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเรียนรู้ที่
จำเป็นต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
คือ คนไทยเป็น คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ         
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  

เพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้อง
ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนัก
ทดสอบทางการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จึงกำหนดกลไกสำคัญที่เอ้ือและ
หนุนเสริมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียนที่สร้างความมั่นว่า ผู้เรียนที่เป็น
ผลผลิตหลักของการจัดการศึกษา จะมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดและมีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
โดยใช้ 1. การหนุนเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพ
สถานศึกษาทุกประเภท เพ่ือเร่งรัดและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบบริหารจัดคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
ตามบริบทและความต้องการจำเป็นของตนเอง เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นต้นแบบให้
สถานศึกษาอ่ืนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. กลไกการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นการนำ
สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับสถานศึกษาที่มีอยู่เป็นสถานศึกษาแกนนำสร้างเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพ เพ่ือร่วมพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน 5 องค์ประกอบ ร่วมกับสถานศึกษา
อ่ืนที่สมัครใจควบคู่กับการพัฒนา และ 3. การเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน  

จากปีการศึกษา 2564 SAR ระดับปฐมวัย มีผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาในสังกัด ระดับปฐมวัย ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 209 โรงเรียน มีผลการวิเคราะห์  
คือ โรงเรียนมีผลการวิเคราะห์ ที่ YYY จำนวน 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.75 และมีผลการวิเคราะห์ ที่ NYY 
จำนวน 65 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.25  และ SAR ระดับขั้นพ้ืนฐาน มีผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาส
ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ในสังกัด ระดบัขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 208 โรงเรียน มีผล
การวิเคราะห์ คือ โรงเรียนมีผลการวิเคราะห์ ที่ YYY จำนวน 112 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 53.85  และมีผลการ
วิเคราะห์ ที่ NYY จำนวน 96 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.15  จากการดำเนินการที่ผ่านมาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา
ต่อยอดจากปีการศึกษา  2565  
 เนื่องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  มีนโยบายในการดำเนินการนิเทศ
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืน เพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา (SAR) ให้
มีคุณภาพ ตามจุดเน้นของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในจุดเน้นที่ 1 การนิเทศภายใน
เข้มแข็งในการกำกับห้องเรียนให้เกิดคุณภาพ และจุดเน้นที่ 2 การประกันคุณภาพแจ๋ว ในการตั้งค่าเป้าหมายระบบ
ประกัน ให้เกิดคุณภาพและยั่งยืน  
  จึงได้ ดำเนินโครงการ ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 
2556 เพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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2) วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 2.2 เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รูปแบบพ่ีช่วยน้องและเราช่วยกัน 
    2.3 เพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน โดยใช้ Lesson Study เป็นสื่อพัฒนา 
    2.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้บริหาร
สถานศึกษา) โรงเรียนในสังกัด 
    2.5 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืน และเกิดความเข็มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา (SAR)  
ในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาใหเ้กิดคุณภาพ 
 
3) เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  3.1.1 สถานศึกษาทุกขนาดและทุกประเภทการจัดการศึกษาทุกแห่งที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของตนเอง   
  3.1.2 สถานศึกษาแกนนำ ที่ผ่านการประเมิน สมศ. เป็นพ่ีเลี้ยงให้คำแนะนำช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน สมศ. และสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินฯ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้ยั่งยืน  
          3.1.3 สถานศึกษาต้นแบบการประกับคุณภาพ ระดับห้องเรียน ขยายผลการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
เพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ให้แก่สถานศึกษาอ่ืนในสังกัด 
       3.1.4 สถานศึกษาทุกแห่ง เกิดความเข็มแขง็ของการนิเทศภายในสถานศึกษา (SAR) ในระดับชั้นเรียนและระดับ
สถานศึกษา 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เน้นประสิทธิผลของผู้ เรียนเป็นสำคัญอย่างชัดเจน          
มีวัฒนธรรมการทำงานบนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร   
  3.2.2 ครูปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่เน้นประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  3.2.3 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงผ่านการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ร่วมมือและรวมพลัง ค้นหา คิด ทำ นำเสนอ รวมทั้งเปิดโอกาสและยอมรับความแตกต่างทั้งด้านเพศ 
ความสามารถ และความถนัด 
  3.2.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจสถานศึกษา 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  3.3.1 สถานศึกษาเป้าหมาย มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
  3.3.2 สถานศึกษาในสังกัด ผ่านการประเมิน สมศ. ในระดับดี ทุกแห่ง 
          3.3.3 สถานศึกษาต้นแบบการประกับคุณภาพ ระดับห้องเรียน ขยายผลการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
เพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ให้แก่สถานศึกษาอ่ืนในสังกัด 
    3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  3.3.1 สถานศึกษาเป้าหมาย มีระบบการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
  3.3.2 สถานศึกษาในสังกัด ผ่านการประเมิน สมศ. ในระดับดี ทุกแห่ง 
          3.3.3 สถานศึกษาต้นแบบการประกับคุณภาพ ระดับห้องเรียน ขยายผลการใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
เพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ให้แก่สถานศึกษาอ่ืนในสังกัด 
    3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ของสำนักงานเขตฯ 
4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ธันวาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
              งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  จำนวน  50,000 บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20หลัก)  20004350002000000000  มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตาม
ลักษณะการใช้จ่าย ไตร

มาสที่
ใช้งบฯ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. การอบรมปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) สำหรับผู้
ประเมินฯ จำนวนโรงเรียน 208 โรงเรียน  เพ่ือดำเนินการ
ใช้จ่าย ดังนี้ 
วันที่ 1 ของการอบรม ผู้บริหารโรงเรียน และ
คณะทำงาน ศึกษานิเทศก์) จำนวนเงิน 35,250 บาท 
208 โรงเรียน และคณะทำงานฯ 27 คน รวม 235 คน) 
-ค่าอาหาร 80 บาท X 235 คน X 1 มื้อ  
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 35 บาท X 235 คน X 2 มือ้  
วันที่ 2 ของการอบรม คณะกรรมการผู้ประเมิน และ
คณะทำงาน ศึกษานิเทศก์) จำนวนเงิน 8,225 บาท 
208 โรงเรียน และคณะทำงานฯ 22 คน รวม 235 คน) 
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 35 บาท X 235 คน X 1 มื้อ  

43,475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
18,800 
16,450 
 
 
 
8,225 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
- 

2 
(ม.ค.-มี.ค.

66) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การคัดเลือก สถานศึกษา IQA AWORDS  
ระดับเล็ก ระดับกลาง ระดับใหญ่และระดับใหญ่พิเศษ 
(รองบประมาณจาก สพฐ.) 

2.1 กิจกรรมประชุมเตรียมการฯ 
2.2 กิจกรรมนิเทศ ตดิตาม ลงพื้นที่จริง 
2.3 กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษา IQA AWORDS  

- - - - 3-4 
(เม.ย-

ก.ย.66) 

3. สถานศึกษา ส่ง SAR มายังเขตพื้นที่ฯ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งส่ง E-SAR ในระบบของ สพฐ. 

- - - - 3-4 
(เม.ย- 

ก.ย. 66) 

4. การสังเคราะห์ SAR ทั้งระบบ เพื่อส่งต่อ หน่วยงาน
ต้นสังกดั คณะกรรมการสรุปและสังเคราะห์ผล  
จำนวน 21 คน จำนวน 2 วัน  
-ค่าอาหาร 80 บาท X 21 คน X 2 มื้อ  
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 35 บาท X 21 คน X 4 มื้อ  

6,300 -  
 
 

3,360 
2,940 

- 4 
(ก.ค.-ก.ย.

66) 

5. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การดำเนินการระบบประกัน
คุณภาพภายใน (SAR) 

- - - - 1-4 
(ต.ค.65-
ก.ย.66) 

6. เข้าเล่มเอกสารรายงาน การสังเคราะห์ SAR 225 - - 225 4 
(ก.ค.-ก.ย.

66) 

รวมทั้งสิ้น 50,000 - -   

 ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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    5)  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง  :  สถานศึกษาเป้าหมายมีการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนเป้าหมายได้จำกัด ด้วยอยู่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 การบริหารความเสี่ยง  :  ใช้ระบบออนไลน์ของเครือข่ายทั้งในระดับห้องเรียน  โรงเรียนเป้าหมายและโรงเรียน 
ในสังกัด 
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โครงการ    การจัดการศึกษาปฐมวัยให้เกิดคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครราชสีมา เขต5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนุชรินทร์ ชาพันดุง, นางสาวสุรีพร ฤทธิสมิต, นางสาวภัทรธาดา ศิริสินรุ่งโรจน์  

โทรศัพท์/โทรสาร   081-3829646    E-mail nutcharin9646@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                        : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1)  เป้าหมาย (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21                                                     
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  120001 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ิมข้ึน  

                                                    มีทักษะที่จำเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา 
                                                    ปรับตวั สื่อสาร และการทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
                                                    เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนแม่บทย่อย                  12.1การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                                    ในศตวรรษท่ี 21 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ            
                                     เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ 
                                     และสามารถ เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนปฏิรูปประเทศ    ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ    หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ 
                                                     อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ 

      เรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
กลยุทธ์ของสพฐ.    ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน 

      ศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
                                                    แห่งการ เรียนรู ้
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน 
     เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อน 
     ประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้น 
                                                    มีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
                                                    ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์สพป.นครราชสีมา เขต 5   ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                    ในศตวรรษท่ี 21 

mailto:nutcharin9646@gmail.com
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องค์ประกอบ (หลัก) : V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้  
ปัจจัย : F0303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
องค์ประกอบ (สนับสนุน) : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย : F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศ ปริมาณ/คุณภาพ) 
องค์ประกอบ (สนับสนุน) : V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ปัจจัย : F0102 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                       : M2 – M3 
 

         1.) หลักการและเหตุผล 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ในนักเรียนปฐมวัยช่วงอายุ 3 – 5 ปี โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  เป็นแกนกลางให้
สถานศึกษานำไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองให้บรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดหมาย
ของหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาครอบคลุมพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา เป็นองค์รวมอย่างเต็มศักยภาพ โดยทางเขตพื้นที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจีชัดการศึกษาปฐมวัย
ให้เกิดคุณภาพ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ซึ่งเหลือโรงเรียนอีก
จำนวน 43 โรงเรียน ที่ยังไม่ผ่านการรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย คิดเป็น
ร้อยละ 20.19  2) กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ เน้นปฐมวัยเป็นฐาน ซึ่งเป็นจุดเน้นที่ 10 และกลยุทธ์ของเขตพื้นที่ กล
ยุทธ์ที่ 3 การอ่านออกเขียนได้เน้นปฐมวัยเป็นฐาน จากการดำเนินการปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 
ร้อยละ 51.38 โรงเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ร้อยละ 51.44  โรงเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ร้อยละ 54.81  ที่ยังไม่มีแผนการ
จัดประสบการณ์เน้นการอ่านออกเขียนได้ (หน่วยคุณภาพของเขตฯ) 3) กิจกรรมประเมินข้อมูลสารสนเทศมาตรฐาน
ปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจากการดำเนินการปีการศึกษา 2564 มีบางโรงเรียนที่ดำเนินการช้าไม่ทัน
ระบบที่เปิดให้กรอกข้อมูลออนไลน์ ในรอบที่ 1 (รอบปกติที่เปิดให้ลงระบบ) และ 4) กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ในปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 85.73 
จากการดำเนินการที่ผ่านมาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาต่อยอดจากปีการศึกษา 2564 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 5  จึงได้จัดให้มีโครงการการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้เกิดคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดแผนงานส่งเสริม 
สนับสนุนและแก้ไขปัญหาต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป 
          2) วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มคีวามพร้อมเป็นพ้ืนฐานก่อนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 
      2.2 เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เพ่ือเข้า
รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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      2.3  เพ่ือประเมินพัฒนาการ ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคม  และสติปัญญา ของนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 
      2.4 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมประสสบการณ์ด้านภาษา (อ่านออกเขียนได้) ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
      2.5 เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอและอนุบาลประจำเขตฯ 
          3) เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต 
      3.1.1 เด็กปฐมวัยได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง มี
ทักษะการสังเกต รู้จักการตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
                3.1.2 โรงเรียนในสังกัด ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
ครบ 100%  
       3.1.3  ผลการประเมินพัฒนาการ ด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ สังคม  และสติปัญญา ของนักเรียน 
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 มีคะแนน ระดับ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
            3.1.4  มีข้อมูลสารสนเทศ และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
      3.1.5 ผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอและอนุบาลประจำเขตฯ มีผลการ
พัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน  มีคะแนน ระดับ 3 ร้อยละ 100  

     3.1.6 การจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ทันสมัยและสอดคล้องตามหลักสูตรอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
        3.2.1  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
         3.2.2  เด็กปฐมวัยได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วย 
ตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักการตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
       3.2.3  เด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 1 และมพัีฒนาการตามช่วงวัย 

      3.2.4  ครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้ 
3.3  ดัชนี ชี้วัดความสำเร็จ 

      3.3.1  โรงเรียนในสังกัด 208 โรงเรียน ผ่านการประเมินการรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ครบ 100% 

      3.3.2  เด็กปฐมวัยได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง มี 
ทักษะการสังเกต รู้จักการตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
       3.3.3  เด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีพัฒนาการตามช่วงวัย โดยมีผล
การประเมิน ระดับ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
       3.3.4  ครูปฐมวัยมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ทันสมัยและสอดคล้องตามหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.4  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
       ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในพ้ืนที่ 

การศึกษาทุกคน   
          4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     ธันวาคม  2565 – กันยายน 2566 
 

ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ              : M4 - M5 
  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพป.นครราชสีมา เขต 5  จำนวน   50,000.บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ (20หลัก)  
20004350002000000000  มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตาม
ลักษณะการใช้จ่าย ไตร

มาสที่
ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย  

    1.1 ประชุมคณะกรรมการ ในการดำเนินกิจกรรม
โครงการฯ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  จำนวน 45 
คน เพื่อดำเนินการ ใช้จ่าย ดังนี้ 
-ค่าอาหาร 80 บาท X 45 คน X 1 มื้อ = 3,600 บาท 
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 35 บาท X 45 คน X  2 มื้อ  
    1.2 การอบรมปฏิบัติการในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ระดับปฐมวัย สำหรับทดแทนเกษียณ,ย้าย,บรรจุใหม่ ครู 
บุคลากร ปฐมวัย  จำนวน 100 คน เพื่อดำเนินการ ใช้จ่าย 
ดังนี้ (โรงเรียนที่ไม่ผ่ายการรับตรา 42 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ 
21 คน วิทยากรแกนนำ 20 คน ครูที่ผ่านการอบรมฯ 17 คน) 
- ค่าอาหาร 80 บาท X 100 คน X 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 35 บาท X 100 คน X 2 มื้อ  
    1.3 การประกวดแข่งขัน โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย โรงเรียนในแต่ละศูนย์ฯ 15 ศูนย์ 
จำนวน 42 โรงเรียนและโรงเรียนอื่น ที่ตราพระราชทาน
หมดอายุฯ  รุ่น 5 รุ่น 8 รุ่น 9 และรุ่นอ่ืน ๆ รวม 60 โรงเรียน 
และการแสดงนิทรรศการ การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
อนุบาลประจำอำเภอและอนุบาลประจำ 
เขตฯ จำนวน 7 โรงเรียน  (บูรณาการ 2 กิจกรรม) 
พร้อมด้วยคณะกรรมการ 25 คน (ศน.) 
จำนวน...100....คน เพื่อดำเนินการ ใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าอาหาร 80 บาท X 100 คน X 1 มื้อ  
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตาม
ลักษณะการใช้จ่าย 

ไตร
มาสที่
ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 35 บาท X 100 คน X 2 มื้อ  
                  1.4 รายงานการดำเนินงานโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปี
การศึกษา 2566 ส่ง สพฐ  
                  1.5 การนิเทศ กำกับ ติดตามการอบรมเชิง
ปฏิบัติ การดำเนินงาน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย” 
                  1.6 การรับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
-ค่าอาหาร 80 บาท X 80คน X 1 มื้อ  
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 35 บาท X 80คน X 1  มื้อ  
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2. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนอนุบาล 
   ประจำอำเภอและอนุบาลประจำเขตฯ จำนวน 7 โรงเรยีน 
(โรงเรียนด่านขุนทด โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 
โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ โรงเรียนโนนไทย โรงเรียนอนุบาล
ขามสะแกแสง โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ และโรงเรียนบ้าน
หาญ ) (ผอ. หัวหน้าวิชาการ และครูปฐมวัยรวม 3 คน) พร้อม
ด้วยศึกษานิเทศก์ฯ จำนวน 45 คน  
  2.1 ประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ
และหัวหน้าปฐมวัย ทั้ง 7 โรงเรียน  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 35 บาท X 45 คน X 1 มื้อ  
  2.2 นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ การศึกษาปฐมวัยทั้ง
ระบบ โดยให้เน้นคุณภาพเกิดกับเด็ก คือ เด็กสามารถพูด 
นำเสนอได้  มีชิ้นงานประจำหน่วย และสามารถอ่านออกเขียน
ได้ตามวัย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
   2.3 การแสดงนิทรรศการ การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
อนุบาลประจำอำเภอและอนุบาลประจำเขตฯ จำนวน 7 
โรงเรียน (บูรณาการร่วมกันกับการประกวดแข่งขันโครงงาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย) 
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(ธ.ค.65-
มี.ค.66) 

 

3. การอ่านออกเขียนได้ เน้นปฐมวัยเป็นฐาน  - 
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตาม
ลักษณะการใช้จ่าย 

ไตร
มาสที่
ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

    2.1 สำรวจข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในการใช้แผนการจัด
ประสบการณ์ฯ ในการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ (ตุลาคม-
พฤศจิกายน 2565) 
    2.2 ดำเนินการลงนิเทศ ติดตามการใช้แผนการจัด
ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ 1.3 การอ่านออก
เขียนได้เน้นปฐมวัยเป็นฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา  2565  
    3.1 ขออนุมัติโครงการ 
    3.2 จัดหา จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการ 
    3.3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้แก่
คณะกรรมการประเมินพัฒนาการ 
     3.4 ดำเนินการประเมินโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างและโรงเรียน
ทั่วไป             
    3.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

- - - - 2-3 
(ม.ค.-มิ.ย.

66) 

5. การดำเนินการกรอกข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานปฐมวัย
แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  
 

- - - - 1-4 
(ธ.ค.65-
ก.ย.66) 

6. ประกวด Best Practice ของผู้บริหารและครูปฐมวัย 
คณะกรรมการ จำนวน 10 คน เพื่อดำเนินการใช้จ่าย ดังนี้ 
- ค่าอาหาร 80 บาท X 10 คน X 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 35 บาท X 10 คน X  2 มื้อ  
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3-4 
(เม.ย.-ก.ย.

66) 

7. การนิเทศติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย - - - - 1-4  
(ต.ค.65-
ก.ย.66) 

8. เข้าเล่มรายงานสรุปโครงการฯ 975 - - 975 4  
(ก.ค.-ก.ย.

66) 

รวมทั้งสิ้น 50,000 - 49,025 975  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

    5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   
ความเสี่ยง : วัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรมฯ มีน้อยไม่เพียงพอกับทุกคน  
การบริหารความเสี่ยง : จัดวัสดุอุปกรณ์เป็นกลุ่ม และให้ผู้เข้ารับการบอรมเตรียมอุปกรณ์บางส่วนมาเอง 
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โครงการ     การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  
      ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      สพป.นครราชสีมา เขต 5 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายองอาจ วิชัยสุชาติ  
โทรศัพท์/โทรสาร   092-8294961    E-mail wichaisuchat22@gmail.com 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                        : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็น : 3. ปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)   ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  120001คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพิ่มข้ึน 
                                                  มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา   
                                                  ปรับตัว สื่อสาร และการทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
                                                  เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ       12.1การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
                                                  ในศตวรรษที่ 21 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
                                                 การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง 
                                                 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
แผนปฏิรูปประเทศ                   ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ 
             อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ         ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม 
                                                 แห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2 การยกระดับคณุภาพการศึกษา    
กลยุทธ์ของ สพฐ.                   ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                 ในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด        ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการ    
                                                 บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด      ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่ง 
            การเรียนรู ้
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4)  ที่ 4.1สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนสำเร็จ 
                                                         การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ 
                                                         เทา่เทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน 
                                                         ที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5      ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
           ในศตวรรษท่ี 21 
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องค์ประกอบ(หลัก) :        V03   รปูแบบและระบบการเรียนรู้  
ปัจจัย :                    F3030   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของ  
                                        ผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย  
องค์ประกอบ(สนับสนุน) : V02    ผู้สอน (ครู/อาจารย์)  
ปัจจัย :                    F0201   ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อ  
                                          ความต้องการ ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                               : M2 – M3 

           1) หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริมความสามารถนักเรียน และจัดให้มีการ
ประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพ่ือตอบสนองการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงได้จัดทำโครงการ
ประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โดยดำเนินการประกวดและ
แข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ และกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                         ระหว่าง 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565 
 ระยะที่ 2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2565 
 ระยะที ่3 ระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ชาติ ระหว่างวันที่ 30–31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566                   
 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ความสามารถและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามนโยบายดังกล่าวและบรรลุตาม
เป้าหมายของโครงการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดทำโครงการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 
ปีการศึกษา 2565 ขึ้น 
 

    2) วัตถุประสงค์  
        2.1 ผลผลิต (Outputs) 
     2.1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศด้านศลิปหัตถกรรม ในระดับต่างๆ                       
มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน 
     2.1.2 เพ่ือให้นักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมการประกวดและ
แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
     2.1.3 เพ่ือเชิดชูเกยีรตินักเรียน ครูผู้สอน สถานศึกษา ที่สามารถแสดงศักยภาพด้านศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
        2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
        2.2.1 นักเรียนมีความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม สอดคล้องกับทักษะในชีวิตประจำวัน 
        2.2.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา มีประสบการณ์เกีย่วกับงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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       3) เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Outputs) 
  3.1.1 นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรม 19 สาขาการเรียนรู้ ของระดับชั้นต่างๆ 
  3.1.2 มีตวัแทนด้านความเป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรม 19 สาขาการเรียนรู้ ของระดับชั้นต่างๆ     
เข้าแข่งขันระดับภาค/ชาติ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcomes) 
  3.2.1 นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรม สอดคล้องกับทักษะในชีวิตประจำวัน 
  3.2.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา มีประสบการณ์ด้านศิลปหัตถกรรม สอดคล้องกับทักษะใน
ชีวิตประจำวันสูงขึน้ 
 3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  3.3.1 มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค/ชาติ
ทุกกิจกรรม 
  3.3.2 นักเรียนที่เข้าประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัภาค/ชาติ ไดร้บัรางวัล
เหรียญทองมากว่าครึ่งหนึ่งของรายการเข้าประกวดและแข่งขัน ปีการศึกษา 2565 
 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  3.4.1 มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันด้านศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับภาค/ชาติ 
  3.4.2 มีผลการประกวดและแข่งขันงานด้านศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับภาค/ชาติ ได้รับรางวัล
เหรียญทองมากว่าครึ่งหนึ่งของรายการเข้าประกวด และแข่งขัน 
 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครูู ผู้บริหาร และสำนักงานเขตพ้ืนที่ มีชื่อเสียง 
เกียรติยศ และความภาคภูมิใจร่วมกัน 

 

   4) ระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ 

       1. วันที่ 1-10 สิงหาคม 2565 จัดทำเอกสาร คูม่ือการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 
    2. วันที่ 11-15 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการ 
    3. วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565 จัดการประกวดและแข่งขันฯ ระดับศูนย์ฯ 
    4. วันที่ 30 กันยายน 2565 ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการเพ่ือจัดเตรียมหลักเกณฑ์การประกวด 
       และแข่งขัน 
    5. วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2565 จัดการประกวดและแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ 
    6. วันที่ 30-31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2566 ประกวดและแข่งขันระดับภาค/ชาติ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
    7. วันที่ 2-15 กุมภาพันธ์ 2566 ประมวลผล สรุปรายงาน เผยแพร่ผลการดำเนินการต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 
           งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 200,020 บาท  
(สองแสนยี่สิบบาทถ้วน) จากแผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20 หลัก) 2000435000200000000 มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช ้
งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ไตรมาส                 
ที่ใช้งบฯ 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

ระดับภาค/ชาติ จ.ร้อยเอ็ด 200,020    1 (ต.ค.65-
ม.ค.66) 1.1 ค่าที่พัก 13 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 3 คืน  - 46,800 - 

1.2 ค่าจ้างเหมารถ 3 คันๆ ละ 7,500.-  - 22,500 - 
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงานกำกับ ติตามตัวแทนเขา้
ประกวดและแข่งขัน 240x26x3 

 - 18,720 - 

รวม  - 88,020 -  
ค่ารางวัลนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่ สพป.นม.เขต 5 
2.1 รายการเดีย่ว 3 รายการๆ ละ 200 บาท 
2.2 รายการ 2 คน 44 รายการๆ ละ 400 บาท 
2.3 รายการ 3 คน 57 รายการๆ ละ 500 บาท 
2.4 รายการ 4 คน 6 รายการๆ ละ 500 บาท 
2.5 รายการ 5 คน 1 รายการๆ ละ 800 บาท 
2.6 รายการ 6 คน 7 รายการๆ ละ 1000 บาท     
2.7 รายการ 7-10 คน 15 รายการๆ ละ 1500 บาท 
2.8 รายการ 12-16 คน 10 รายการๆ ละ 2000บาท 
2.9รายการ 40 คน 2 รายการๆ ละ 6000 บาท     

คณะกรรมการเขตพื้นที่พิจารณาให้ขวัญกำลังใจเพิ่มเติม 
เป็นค่าตอบแทน(รางวัล) รวม 112,000 บาท  

                รวม 140 รายการ 
ถัวจ่ายทุกรายการ 
      
       5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง  สถานการณ์เปลี่ยนแปลง ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสถานการณ์การแพร่ระบาด 
   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลต่อเป้าหมายการพัฒนา และส่งเสริม 
   กิจกรรมในลักษณะกลุ่ม/ทีม 
การบริหารความเสี่ยง  การจัดให้มีแผนสำรองในการพัฒนา/ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะกลุ่ม/ทีม และ 
    เพ่ิมมาตรการการกำกับ ติดตามให้มีการฝึกซ้อมกิจกรรมตา่งๆ ก่อนทำการประกวด 
    และแข่งขันทุกรายการทุกระดับ (ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ชาติ 
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โครงการ                       สนุกกับการเรียนรู้กับสารานุกรมไทย          
ผู้รับผิดชอบ     นายบำรุงไทย  พันชนะ และคณะ 
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
โทรศัพท์/โทรสาร  062-5469435 , 080-5788181 ,084-2696163,   
    e-mail: baanwangschool@gmail.com 
_____________________________________________________________________________ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    : M1 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย 1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  3.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )  การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   120001 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมี 
                                            ทักษะทีจ่ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว  
                                            สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้     
                                            อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) แผนแม่บทย่อย                     12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน                

                                        ศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 

                                         เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ 
                                         และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนปฏิรูปประเทศ                        ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ 
                                               โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ       ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ของสพฐ.                           ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                               ในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด              ที่ 3 เสริมสร้าง พัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหาราจัดการ 
                                               ภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่  
                                               ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูงสามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้  
         ภายในปี พ.ศ.2573 

กลยุทธ์ของสพป.นครราชสีมา เขต 5 ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                               ในศตวรรษท่ี 21 
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(หลัก) องค์ประกอบ :      V03    รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
ปัจจัย :                        F0303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับการเรียนรู้ 
                                          ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
(สนับสนุน)องค์ประกอบ : V02    ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
 ปัจจัย :                     F0201  ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

                   ที่ตอบสนอต่อความต้องการของประเทศ(ปริมาณ/คุณภาพ) 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                    : M2 – M3 

1) หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน

มีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน โดยประกอบด้วย  6 
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ "คนไทยในอนาคตจะต้องมีความ
พร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี ในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่นมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื ้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่21การ
เปลี่ยนโฉมบทบาท"คร"ูให้เป็นครูยุคใหม่เปลี่ยนแปลงจากบทบาทของผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้บทบาทของ
ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงเรียนรู้แบบร่วมกันซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริงที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน และต่อยอด สารานุกรมไทยโดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านหนังสือ
สารานุกรมไทย ที่เป็นสารานุกรมแบบที่คนไทยทำ โดยทรงกำหนดหลักการบรรจุสรรพวิชาและเนื้อหาสาระ เพ่ือ
ตอบสนองความสามารถ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและการนำไปประยุกต์ใช้ของแต่ละแขนงวิชาอันจะ
ช่วยให้ผู้อ่าน ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะเยาวชนฯ เพื่อเพิ่มพูนปัญญา พึ่งพาตนเอง และทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ใน
อนาคต ปัจจุบันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มีหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 12 – 42 หนังสือ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 - 21 หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก 
หนังสือสารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ หนังสือสารานุกรมไทยฉบับเทิดพระเกียรติ “เรื่องธรรมิกราชาธิคุณ” 
หนังสือสารานุกรมไทยฉบับผู้สูงวัย และหนังสือที่ระลึกงานวิ่ง “อ่านชีวิต พิชิตเส้นชัย” โครงการสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 50 ปี กอปรกับความคาดหวังของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการ
อ่านเพ่ือเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก ช่วงวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ไดต้ระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้โดย
ใช้สารานุกรมไทยในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ตามยุคสมัยและวิชาชีพตนเองสามารถ
นำกระบวนการต่างๆ สู่การปฏิบัติจริง จึงได้จัดให้มีโครงการ “ส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ”ข้ึน
โดยกำหนดกรอบแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้สารนุกรมไทยสำหรับสถานศึกษา เยาวชน ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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2.  วัตถุประสงค์  การดำเนินงานตามโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนรู้จักวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่ควรศึกษา และรู้จักหาอ่านหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการ

อ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือสารานุกรมไทย

สำหรับเยาวชนฯ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม การประยุกต์ใช้สารานุกรมไทยในการนำกระบวนการต่างๆ สู่การปฏิบัติจริงสำหรับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 โรงเรียน รู้จักวิชาการแขนงต่าง ๆ  ที่ควรศึกษา 

และรู้จักหาอ่านหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 
 2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 โรงเรียน ดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การอ่านโดยใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ำเสมอ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
1) ผู้เรียนรู้จักวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่ควรศึกษา และรู้จักหาอ่านหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการอ่านหนังสือ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 
2) โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ทั้งในระดับเขตพื้นที่

การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการดำเนิน เครื่องมือที่ใช้ 
 เชิงปริมาณ   
    1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 โรงเรียน 
รู้จักวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่ควรศึกษา และรู้จักหาอ่านหาความรู ้ด้วย
ตนเอง ผ่านการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การทดสอบ 

การสังเกต 
แบบสอบถาม 
การทดสอบ 

    2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 โรงเรียน 
ดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ การนิเทศ แบบนิเทศ 
 เชิงคุณภาพ   
1) ผู้เรียนรู้จักวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่ควรศึกษา และรู้จักหาอ่านหาความรู้
ด้วยตนเอง ผ่านการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 
 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การทดสอบ 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การทดสอบ 

2) โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ การนิเทศ การนิเทศ 

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควา และแสวงหาความรูดวยตนเอง  
 2. โรงเรียนมีแนวทางการดําเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในโรงเรียนอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ   
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
 

               งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 รหัสงบประมาณ (20 หลัก)2000435000200000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 
 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียดใช้งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
ไตรมาสที่ใช้

งบฯ 

กิจกรรม 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสารานุกรมไทย 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนนำหนังสือ
สารานุกรมสำหรับเยาวชน ฯ เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ให้กับผู้เรียน โรงเรียน นำหนังสือสารานุกรม
สำหรับเยาวชน ฯ ไปจัดการเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เรียน 
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมการอ่านสารนุกรมสำหรับเยาวชน 
 จำนวน 15 ศูนย์ ๆ ละ 1,000  บาท 

   
 
 
 
 
 
 
 

15,000 

  
(1ส.ค.65-  
30 กย.66) 

กิจกรรม 5 

- นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ให้กับผู้เรียนในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก 

-    (1ส.ค.65-  
30 กย.66) 

กิจกรรม 6 

- รายงานผลการจัดซื้อหนังสือสารานุกรมสำหรับ
เยาวชน ฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทราบ 

    (1ส.ค.65-  
30 กย.66) 

 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
       5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 

        - ความเสี่ยง  - 
        - การบริหารความเสี่ยง  - 
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โครงการ                          หลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มนิเทศติดตาและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางกชพรรณ  ปุยะติ 
โทรศัพท์                                 094-474-3998   E-mail     Phanpooo@gmail.com    
                             

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(1)  เป้าหมาย:         1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2)  ประเด็น:          3. ปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(รอง)  ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) เป้าหมาย:         2.ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
(2) ประเด็น:           3.สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 12 )  การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1)  เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 120001 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะ 
                                         ที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 

                                    และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง 
                                         ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2)  แผนแม่บทย่อย                   12.1การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
                                             และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

                                       ตลอดชีวิตดีขึ้น 
แผนปฏิรูปประเทศ                ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ             หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                         ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วยวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ของสพฐ.     ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

                                   ในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด        ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการ 
                                        ภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะ  
                                                             ที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง  
                                                                การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
                                                                สิทธมินุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม 
                                                                วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การ    
                                                                เป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทาง 
                                                                วัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนา 
                                                                ทีย่ั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที ่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

                                        ในศตวรรษท่ี 21 
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 (หลัก)     องค์ประกอบ :   V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                     ปัจจัย :    F0101 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางที่มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการ 

             ของผู้เรียนทุกช่วงวัยและตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศ  
(สนับสนุน) องค์ประกอบ :  V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
              ปัจจัย :   F0503 เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
                                   และครอบครัว 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

            1) หลักการและเหตุผล. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4 ประวัติศาสตร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ ซึ่งการศึกษาประวัติศาสตร์ในปัจจุบันมิได้มุ่งเน้นแต่
เพียงการศึกษาหลักฐานจากเอกสารทางประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียว หากแต่ถ้าได้รับการบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ  
จะทำให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความสมบูรณ์รอบด้านและทำให้ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นของตนมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความ ตระหนักรู้ และเข้าใจ รักในถ่ินฐานของตนเอง เกิดความรักและ
ผูกพันธ์ สามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและท้องถิ ่นอย่างยั ่งยืน  จึงจัดโครงการประกวด
เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นคนโคราชนี้ขึ้น   

2) วัตถุประสงค์ 
       1) เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษานำหลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง (3 ภาษา) ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
       2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด มีความภูมิใจ

ในภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นและสืบสานต่อไป 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 

         1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 209 โรงเรียน นำหลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง (3 ภาษา) ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 

   โรงเรียนในสังกัด จำนวน 209 โรงเรียนรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด มี
ความภูมิใจในภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นและสืบสานต่อไป 
           3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนมากยิ่งข้ึน  

 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  โรงเรียนในสังกัด นำหลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง (3 ภาษา) ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  ร้อยละ 100 โรงเรียนส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราชอย่างน้อย ศูนย์ละ  1  
รายการ    
           3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  และบุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ทุกคน  
 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  กรกฎาคม 2566 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 30,000  บาท (ถัวจ่าย

ทุกรายการ)  จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ (20หลัก) 
20004350002000000000 (สามหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียดการ
ใช้ 

ไตรมาสที่ใช้
งบฯ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
กิจกรรมที่ 1 ประกวดร้องเพลงโคราช ถ่ายทอดสดผ่านรายการโคราช 5 Channal 
1. ประชุมคณะทำงาน (จำนวน 1 วัน) 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
2. จัดประกวดร้องเพลงโคราช  
(ประกวด 4 วัน/รอบ) 
-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ( 3 คนx500บาทx4วัน) 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน 
 (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ X 4วัน) 
-  ค่าอาหารกลางวัน 
 (15 คน x 80 บาท x 1 มื้อx4วัน) 
3. ค่าวัสดุ 

 
1,400 

 
1,600 

 
 

6,000 
 

4,200 
 
 

4,800 
1,500 

 
- 
 
- 
 
 

6,000 
 
- 
 
 
- 
- 

 
1,400 

 
1,600 

 
 
- 
 

4,200 
 
 

4,800 
- 

 
- 
 
- 
 
 

 - 
 
- 
 
 
- 

1,500 

3 (ก.ค.66) 

รวมกิจกรรมที่ 1 19,500 6,000 12,000 1,500  
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการคัดเลือก Best Practice วัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช (ค่าดำเนนิการจัดกิจกรรมมหกรรมประกวด
วัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช (แสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช,โครงงาน/Best Practice)  
1. ประชุมคณะทำงาน (จำนวน 1 วัน) 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
2. จัดประกวดคัดเลือก Best Practice  
วัฒนธรรมท้องถิ่นโคราช (3 ประเภท/1วัน) 
-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 9 คน 
  (9 คน x 500 บาท) 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน 
 ( 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

 
1,400 

 
1,600 

 
 

4,500 
 

1,400 
 

1,600 

 
- 
 
- 
 
 

4,500 
 
- 
 
- 

 
1,400 

 
1,600 

 
 
- 
  

1,400 
 

1,600 

 
- 
 
- 
 
 

 - 
 

 - 
 
- 

3 (ก.ค.66) 

รวมกิจกรรมที่ 2 10,500 4,500 6,000 -  
รวมทั้งส้ิน 30,000 10,500 18,000 1,500   

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   
    ความเสี่ยง:  - 
    การบริหารความเสี่ยง :  - 
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โครงการ                            พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางกฤษณา พลรักษ์  
โทรศัพท์/โทรสาร                         โทร 0902711806   e-mail polrak19@gmail.com  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) เป้าหมาย : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น :  2. พัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  

                             ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญาและคุณธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ 
                             ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้   อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2)  แผนแม่บทย่อย :              11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนวัยรุ่น 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)110301วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด  
                                            วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี    
                                            ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
                                            ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
แผนปฏิรูปประเทศ    ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

   ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
                                            ทุกช่วงวัย       
กลยุทธ์ของสพฐ.                      ที่ 2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด          - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จ 
                                                                การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่า  
                                                                เทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี 
                                                                ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของสพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
                                               ให้กับประชาชนวัยเรียน   ทุกคน 

 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V05 กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน / 

   วัยรุ่น 
ปัจจัย :                F0502 โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

 

mailto:polrak19@gmail.com
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล. โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาล ที่มุ่ง
แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่านักเรียนประถมศึกษา จำนวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีอาหาร
กลางวันแต่ปริมาณไม่เพียงพอ หรืออาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ทำให้ภาวะการเจริญเติบโต ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการกำหนด เพื่อให้การดำเนินการโครงการอาหากรลางวันในโรงเรียน มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 
โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ภายใต้การกำกับ ดูแล และตรวจสอบ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ซึ่งจากการกำกับ 
ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน พบว่า การดำเนินการมีปัญหา และอุปสรรคหลายประการ เช่น การ
ได้รับงบประมาณจากองค์กรท้องถิ่นล่าช้า , การได้รับงบประมาณที่ไม่เพียงพอ , การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ , ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ นำไปสู่การจัดหา
อาหารกลางวันที ่มีคุณภาพทางโภชนาการ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินงานโครงการอาหากรลางวันในโรงเรียน ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานอาหารกลางวันในโรงเรียนทุกโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัด
จัดซื้อ/จัดจ้าง ,การจัดสำรับอาหาร (Thai School Lunch) การบริหารจัดการภาวะทุพโภชนาการ (KidDiary) การใช้
แพล๊ตฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรายงาน , การจัดเก็บข้อมูล ที่เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน 
  2. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับวัย  
  3. เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการเหมาะสมกับวัย 
 3) เป้าหมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
           จดัอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้กับครูผู้รับผิดชอบงาน
อาหารกลางวัน 208 โรงเรียนๆละ 1 คน รวม 208 คน  
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
   ครูผู้รับผิดชอบงานอาหารกลางวันในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน  
           3.3 ผลที่คาดว่าจะ ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน สามารถ
ทำงานได้อย่างถูกต้อง นำสู่การจัดอาหารที่มีคุณภาพตามโภชนาการ เหมาะสมกับวัย ทำให้นักเรียนมีการเจริญเติบโต
สมวัย ลดภาวะทุพโภชนาการ 
           3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการ และจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมกับวัย 
           3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน , นักเรียนทุกคนในสังกัด 
 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  พฤษภาคม 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
             งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  30,000   บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20หลัก) 20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียดการ
ใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการดำเนินงานโครงการอาหากรลางวันในโรงเรียน 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(208 คน x 30บ. x 2 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (208 คน x 80 บาท 1 มื้อ) 
ค่าจ้างเหมาจดัทำป้ายโครงการ 

 
12,480 
16,640 

880 

 
- 
- 
- 

 
12,480 
16,640 

880 

 
- 
- 
- 

ไตรมาส 3 
(ภายในเดือน

พฤษภาคม 2566) 

รวมทั้งสิ้น 30,000 - 30,000 -  

รวมท้ังสิ้น 30,000 - 30,000 -  

   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

   5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   
       ความเสี่ยง:  - 
       การบริหารความเสี่ยง : - 
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โครงการ                                 แนะแนวเด็กดีมีที่เรียนพากเพียรสู่อาชีพ 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                  นางสาวอาภาภรณ์  จนัทร์ลิ้ม และนางกฤษณา  พลรักษ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร                      โทร 089-9492499 /  E-mail : rpapron17@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

(1) เป้าหมาย :1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น : 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  

                             ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
                             รักการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

    (2) แผนแม่บทย่อย  :               11.3การพัฒนาเด็กช่วงวัยเรียนวัยรุ่น 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด  
                                            วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี 
                                            ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                                            อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
แผนปฏิรูปประเทศ                    ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

   ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต       
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    ที่ 4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
                                           ทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ สพฐ.                           ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4)  4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา  
                                                                อาชีวศึกษาอุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่  
                                                                สามารถจ่ายได้ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5   ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V03 รูปแบบการเรียนรู้  

ปัจจัย :   F0303 ระบบการเรียนที่เน้นการนำทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นของแต่ละวิชาหลักมากระตุ้นให้ผู้เรียน
สร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง        

 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:rpapron17@gmail.com


 

 
135 

 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                         : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

                   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข้อที่ 7(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ฉ) ส่งเสริมงานแนะแนว สุขภาพ                    
อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัย
นักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น รวมถึง พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ได้กล่าวถึงแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งพัฒนา การจัดการศึกษา        
ให้มีคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนทำงานตามขั้นตอน        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการทำงาน สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีม มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจได้ มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน ผู้เรียนมีความสุข        
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองได้ 
                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนา 
นักเรียน ในสังกัดด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  จึงได้จัดทำโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อโครงการเด็กดีมีที่เรียนพากเพียรสู่อาชีพ 

2) วัตถุประสงค์ 

     2.1  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  
 

3) เป้าหมาย 
          3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output).  
                จัดประชุมอบรมให้ความรู้ สำหรับครูแนะแนว และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในสถานศึกษา 
          3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
     นักเรียน มีความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะด้านอาชีพ และมี 
พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม  และสติปัญญา เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและสามารถดำรงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ 
          3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

ครูแนะแนวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน 
สามารถเลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 โรงเรียนที่เข้ารับการประชุม อบรม สามารถจัดกิจกรรมแนะแนว ในโรงเรียน ระดับดีมาก ร้อยละ 100 

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ.  มกราคม 2566 - กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
           ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน  งบประมาณ 23,000 บาท บาท 
(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
รหัสงบประมาณ (20หลัก) 20004350002000000000  มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาส
ที่ใช้งบ

ฯ 
กิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศึกษาต่อเด็กดีมีที่เรียนพากเพียร
สู่อาชีพ 
1.1 ประชุมคณะทำงาน 18 คน 
ระหว่างวันท่ี  มกราคม – กุมภาพนัธ์ 2566  
1.2 ประชุมครูแนะแนวโรงเรยีนขยายโอกาสทุกโรงเรยีน 
ดำเนินการดังนี ้
      1.2.1 เชิญวิทยากรผู้มีความรูค้วามสามารถ หรือมี
ประสบการตรงให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อ สายสามัญ 
สายอาชีพ และ อ่ืน ๆ 
     1.2.2 เชิญครูแนะแนวหรือผู้รบัผิดชอบงานแนะแนว
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.นม.5 ทุกโรงเรียน   เข้า
ร่วมประชุมตามแนวทาวการดำเนนิงานในสถานการณ์ 
COVID-19  
    1.2.3 ติดตามผลการดำเนินงานโดยการให้โรงเรียนขยาย
โอกาสทุกโรงเรียนตอบแบบสอบถามออนไลนเ์พื่อรายงานผล
การดำเนินงาน 
การดำเนินกิจกรรม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566                
ณ. สพป.นม.5  
รายการคา่ใช้จ่าย   
     1.ค่าอาหารกลางวัน กรรมการ / เจ้าหน้าท่ี ครู นักเรียน 
(จำนวน 1 วัน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท รวม 18 คน)     
     2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ กรรมการ /เจา้หน้าท่ี ครู
แนะแนว (จำนวน 1 วัน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาทรวม 18 คน) 
     3.ค่าอาหารกลางวันครูแนะแนว วิทยากรและเจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้อง (จำนวน 1 วัน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท รวม 100 คน)     
     4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ครูแนะแนว วิทยากรและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 1 วัน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาทรวม 
100 คน) 
    5.ค่าตอบแทนวิทยากร ( 3 ราย ๆละ 2 ช่ัวโมง ๆ ละ 
 600 บาท ) 
    6. ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,440 
 

1,260 
 

8,000 
 
 

7,000 
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1,700 

2 
(ม.ค.-
มี.ค.

2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 23,000 3,600 17,700 1,700  
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
               -ความเสี่ยง 
                 สถานการณ์ป้องการการติดเชื้อไวรัสโควิด 

- การบริหารความเสี่ยง  
    1. จัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  ปัจจุบัน ผ่านช่องทาง 
โซเชียลมีเดีย 
    2. จัดทำแบบสอบถามออนไลน์สรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการ                               โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                 นางกุลจิรา  ว่องเกษการ 
โทรศัพท์/โทรสาร                     0818767271 E –mail kungira2515@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                    :M1     

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)   ด้าน  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย:  1. คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21              
  (2) ประเด็น:    1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)    ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็(Y2)    100001 คนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความภูมิใจ 
                                    ในความเป็นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ                
                                    ดำรงชีวิตสังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

(2) แผนแม่บทย่อย                  10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
                                    และการเป็นพลเมืองที่ดี 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)100101คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ ตามมาตรฐาน 
                                    และสมดุลทั้งสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดีเข้าใจในการ 
                                    ปฏิบัติงาน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

แผนปฏิรูปประเทศ           ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ           หมุดหมายที ่11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
                                                   และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ          ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
กลยุทธ์ของ สพฐ.           ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                   ในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่สิ่งแวดล้อม 
                                                   และอัตลักษณ์ของโคราช 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่ 
                                                                จำเปน็สำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอ 
                                                                ภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ 
                                                                ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลกและความชื่นชมในความ 
                                                                หลากหลายทางวัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
                                                                ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5   ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกบการเปลี่ยนแปลง             
                                                  ในศตวรรษท่ี 21 
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องค์ประกอบ(หลัก) :      V03      สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา 
ปัจจัย :                      F0304  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
องค์ประกอบ(สนับสนุน) : V02     ชุมชนที่ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม 
ปัจจัย :                      F0202  พ้ืนที่และกิจกรรมการส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมในชุมชน 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 - M3 
1) หลักการและเหตุผล 
“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ ที่สถาบันเศรษฐกิจ พอเพียง 

และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำ และพ้ืนที่การเกษตร โดย มีการผสมผสาน
กับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้สอดคล้องกัน โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพ้ืนที่ซึ่งเหมาะกับพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพ้ืนที่นั้นๆ        โคก-หนอง-นา 
โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติ จัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ความรู้กับโรงเรียน ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ให้สามารถดำเนินการเกี่ยวการบริหารจัดการที่ดิน
ของตนเองและสอดคล้องกับพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “โคก หนอง นาโมเดล” ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ทุกคน สามารถนำศาสตร์พระราชา ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์และเหมาะสมในการทำการเกษตรและอยู่อย่างพอเพียงได้แบบยั่งยืนตลอดไป    

2) วัตถุประสงค์ 
             เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์และแนวทางการบริหารจัดการที่ดินแบบโคก หนอง นา โมเดล  
แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3) เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

-จัดอบรมให้ข้าราชการครู  โรงเรียนละ 1 คน รวม 209 คน จำนวน 1 วัน 
-ออกติดตาม นิเทศโรงเรียนที่บริหารจัดการพื้นที่ แบบ โคก หนอง นา โมเดล 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
-โรงเรียนมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โคก หนอง นา โมเดล 
-นักเรียนได้เรียนรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินแบบ โคก หนอง นา โมเดล 

               3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
                    โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน แบบ 
โคก หนอง นา โมเดล นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญที่ถูกต้องตามชั้นวัยเรียน มีโรงเรียนที่มีความพร้อม
ทางด้านท่ีดิน ทำเลทางภูมิศาสตร์และการประสานระดมทรัพยากรจากชุมชนได้ สามารถปรับปรุงพื้นที่เดิม หรือจัดสร้าง
พ้ืนที่ดินให้เป็นไปตามรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลได้ และสามารถเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ชุมชนได้ 
    3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                  - ครูที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์และแนวทางการบริหารจัดการที่ดินแบบ โคก หนอง นา 
โมเดล อย่างถูกต้องร้อยละ 90 
        - มีโรงเรียนสามารถปรับปรุงหรือสร้างรูปแบบ โคก หนอง นา บนที่ดินของโรงเรียนได้อย่างน้อย 
 6 โรงเรียน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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               3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                   ครูและนักเรียนในโรงเรียน   จำนวน 209 โรงเรียน 

4)   ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    ธันวาคม 2565  – กันยายน  2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                              : M4 - M5 
                ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน จำนวน 30,000 บาท  
(สามหมื่นบาทถ้วน จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20หลัก) 20004350002000000000  มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

     งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตร

มาสที่
ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการที่ดินแบบโคก หนอง นา โมเดล  
1.ประชุมคณะทำงานการจัดอบรม 
ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
ค่าอาหารว่างฯ  (30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)      
2. จัดอบรมให้ความรู้ 
ค่าอาหารกลางวัน (122 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
ค่าอาหารว่างฯ  (122 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)      
ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x ละ2 ชมx 600 บาท 
3 คน x ละ 1 ชมx  600 บาท) 

 
    
     

2,400 
2,100 

   
 9,760    
8,540 
4,200 

 

 
- 
- 
 
- 
- 

4,200 

 
2,400 
2,100 

   
 9,760   
8,540 

- 

 

- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 

 
2 

มี.ค.-
พ.ค. 
2566 

 
 
 
 
 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 27,000 4,200 22,800   
กิจกรรมที่ 2  ออกติดตาม ส่งเสริมโรงเรียนที่มีการ
บริหารจัดการที่ดินแบบโคก หนองนา โมเดล 
1.ประชุมคณะทำงานการออกติดตาม 
ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
ค่าอาหารว่างฯ  (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
2. รายงานประเมินผล/สรุปผลรายงาน  

 
 
 

1,600 
1,400 

 
 
 
- 
-      
 

 

 
 
 

1,600 
1,400 

 
 
 
- 
- 

  3 
 เม.ย – 
 มิ.ย 
2566  

รวมกิจกรรมที่ 2 3,000 - 3,000 -  
                       รวมทั้งสิ้น 30,000 4,200   25,800 -  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
        5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         ความเสี่ยง    การสร้างจิตตระหนักที่จะถ่ายทอด ความรู้หรือปรับปรุง สร้างพ้ืนที่ดินตามรูปแบบ  
โคก หนอง นา โมเดลอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการให้ความรู้ 1 วัน 
         การบริหารความเสี่ยง  มีรูปแบบจำลอง โคก หนอง นา โมเดล ที่หลากหลายผลงานให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัส     
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โครงการ                                 “แดนซร์วมพลัง เสริมสร้างสุขภาพ ซีซั่น 2” 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นางโสจิรัตน์  พบขุนทด 
โทรศัพท์/โทรสาร                        086-2512832 /  E-mail : sojiratphob2513@ gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์  
(1) เป้าหมาย :   1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น :     2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)    110001 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  

                                ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ 
                                ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

    (2) แผนแม่บทย่อย                     11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนวัยรุ่น 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : 110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด  
                                               วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี 
                                               ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                                               อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
แผนปฏิรูปประเทศ                 ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                 หมุดเหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                               ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ       ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ของ สพฐ.                         ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                               ในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) - 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5   ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                                  ในศตวรรษท่ี 21 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V03 รูปแบบการเรียนรู้  
ปัจจัย :              F0303 ระบบการเรียนที่เน้นการนำทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของแต่ละวิชาหลักมากระตุ้นให้ผู้เรียน  
                                สร้างทักษะการ ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                         : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
          เมื่อ 2 ปีที่แล้ว สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้กิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียนจำนวนมาก ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน มาใช้รูปแบบการเรียน on line ที่บ้าน ข้าราชการ
ครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนไมส่ามารถออกกำลังกายในที่สาธารณะได้  จึงใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่มี  การ
เคลื่อนไหวร่างกาย  เช่น การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน  การนั่งดูโทรทัศน์ตลอดเวลา ทำให้ร่างกายไม่มีการ
เคลื่อนไหวออกกำลังกาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ในระยะแรก อาจทำให้เป็นโรคอ้วน  ขาดความคล่องตัว  เซื่องซึม ขาด
ความกระตือรือร้น  ไม่แจ่มใส ในระยะยาว  การไม่ออกกำลังกาย ร่วมกับการบริโภคท่ีไม่ดี จะทำให้เกิดการเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสงู โรคเบาหวาน  นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายด้าน
ความปลอดภัย โรงเรียนเหมือนบ้าน“อบอุ่น น่าอยู่” ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา โดยเร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  

จากเหตุการณ์ดังกล่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการ “แดนซ์รวมพลัง เสริมสร้างสุขภาพ 
2022” ขึ้น เพ่ือตอบโจทย์นโยบายด้านความปลอดภัย โรงเรียนเหมือนบ้าน “อบอุ่น น่าอยู่” ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน 
ทันเวลา โดยเร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการ 
“แดนซร์วมพลังเสริมสร้างสุขภาพ 2022 ซีซั่น 2” เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการ และส่งเสริมการออกกำลังกาย/การ
เคลื่อนไหวร่างกาย” ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
2.2 เพ่ือลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียนด้วยการออกกำลังกาย 
2.3  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.4  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านร่างกาย อารมณ์  

                           สังคม สติปัญญา  
3) เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

ด้วยการออกกำลังกาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และองค์กร  มีสุขภาพ 

ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ ์
3) พัฒนายกระดับคุณภาพ นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านพัฒนา 

ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
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3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นักเรียน ข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียนด้วยการออกกำลังกาย มีความรู้และทักษะใน
ด้านต่าง ๆ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย มีทักษะด้านอาชีพ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และสติปัญญา ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคมให้ปกติสุข 
     3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

 นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  
สติปัญญา จิตใจที่สมบูรณ ์มีศีลธรรมเป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและ
มีความเจริญก้าวหน้า  และเกิดความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ 
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย และจิตใจตามวัย 

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ.  กรกฎาคม   – กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
             งบประมาณจาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมคึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
 (20 หลัก) 20004350002000000000  มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

“แดนซ์รวมพลังเสรมิสร้างสุขภาพ 2022ซีซั่น2” 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน/เตรียมการ 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ จำนวน 16 

คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
1.2 ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ จำนวน 16 คน x 

80 บาท x 1 มื้อ 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขัน 
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน จำนวน 7 คน x 
500 บาท x 1 วัน 
2.2 ค่าอาหารว่างคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 30 
คน x 1 วัน x 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
2.3 ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 
30 คน x 1 มื้อ x 80 บาท 
2.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม นกักีฬา/ครูเขา้ร่วมการ
แข่งขัน จำนวน 100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ 
2.5 ค่าอาหารกลางวัน นักกีฬา/ครูเข้าร่วมการแข่งขัน 
จำนวน 100 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 
2.5 ค่าป้ายไวนิล 
2.6 ค่าวัสด ุ
กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
จ้างทำเล่มการรายงานผลการดำเนินงาน (ปกเคลือบมัน) 5 
เล่ม x 120 บาท 
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(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
    5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

- ความเสี่ยง  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาที่ 
                                กำหนด 

 - การบริหารความเสี่ยง  
    1. ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
    2. จัดทำแบบสอบถามออนไลน์สรุปผลการดำเนินงาน 
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โครงการ    ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายอนุศักดิ์  ดอนประสิม 
โทรศัพท์/โทรสาร          061-9542949  E-mail :hopperhunter@outlook.co.th 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย:  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    (2) ประเด็น:    5. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y)   ประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)      1.คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 
    (2) แผนแม่บทย่อย                      13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และการป้องกัน และควบคุมปัจจัย 
                                                 เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)    130101ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูสุขภาพมีพฤติกรรม 
                                                สุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิด  
                                                เป็นสังคมบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
แผนปฏิรูปประเทศ                 ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ        หมุดหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
                                                และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ       ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
กลยุทธ์ของ สพฐ.        ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด -  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4)  ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชาย 
                                                                 และหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ 
                                                                ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
 

 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :      V04     ประชาชน  
ปัจจัย :                   F0402     การตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี 
องค์ประกอบ(สนับสนุน) : V05    สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และการป้องกัน 
                                        และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
ปัจจัย :                    F0501    บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ ถ้ามีความรู้พ้ืนฐาน มีมนุษย  
                                        สัมพันธ์ที่ดีในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะที่ดี 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
           ด้วยนโยบายของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ และสามารถร่วมปฏิบัติกันได้ ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อน
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561 - 2573 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการ            
การสร้างกลไกในการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะทำให้คนไทยไม่เนือยนิ่ง อันจะนำไปสู่โรคไม่ติ ดต่อเรื้อรังที่เป็น
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
การจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุน             
ให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม ดังนั้น สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงจัดทำกิจกรรมส่ง เสริมการออกกำลังกายเพื่อดำเนินการตาม
นโยบายดังกล่าว พร้อมตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีว ิตของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำในสังกัด ให้มีสุขภาพแข็งแรง ตื่นตัวในการทำงานเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2) วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีความตื่นตัวในการทำงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
 

3) เป้าหมาย 
3.1เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
    1. ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย จำนวน 80 คน จำนวน 1 ครั้ง 
    2. ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

ทุกคนและผู้สนใจเข้าร่วมออกกำลังกายเดือนละ 1 ครั้ง รวม 9 ครั้ง      
 

3.1 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
     ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีการ                
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีความตื่นตัวในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น  และมีความสามัคคี        
ในหมู่คณะ 

3.2 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
    ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดมีกิจนิสัยรักการออกกำลังกายเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติหน้าที่ 

มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของครอบครัว 

3.3 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
              ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีการ                
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีความตื่นตัวในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น  และมีความสามัคคี        
ในหมู่คณะ อยู่ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 

3.4 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
              ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายเพ่ิมข้ึน 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังการเพ่ิมข้ึน 
 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 มกราคม 2566 – 30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                             : M4 - M5 
             งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 15,000 บาท  
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20 หลัก)200043500020020000000มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมา
ณ  

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

กิจกรรมที ่1 ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับ
การออกกำลังกาย 
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566  

 
   

2 (ม.ค.- มี.ค. 2566) 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (80 คนx35 บาทx2 มื้อ)  5,600  - 5,600 -  
-ค่าอาหารกลางวัน (80 คนx80 บาทx1 มื้อ) 6,400  - 6,400 -  

รวมกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบัติการฯ 12,000 - 12,000 -   
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาภายใน   
(เดือนละ 1 ครั้ง  รวม 9 ครั้ง) 
ค่าวัสดุกีฬา 

 
 

3,000 

 
- 

 
- 

 
 

3,000 

2 (ม.ค.- มี.ค. 2566) 
3 (เม.ย.- มิ.ย. 2566)  
4 (ก.ค.- ก.ย. 2566) 

รวมกิจกรรมการจัดต้ังงบประมาณ 3,000 - - 3,000   
รวมทั้งสิ้น 15,000 - 12,000 3,000   

 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
       5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

- ความเสี่ยง  ข้าราชการและลูกจ้างไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาที่กำหนดได้                           
 - การบริหารความเสี่ยง  

                                  กำหนดปฏิทินการแข่งขันกีฬา ให้ทราบล่วงหน้า 

 

      ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ 
                                    (นายอนุศักดิ์  ดอน 
                                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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โครงการ    สำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายอนุศักดิ์  ดอนประสิม 
โทรศัพท์/โทรสาร          061-9542949  E-mail :hopperhunter@outlook.co.th 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 

(หลัก)ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย:   1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    (2) ประเด็น:     1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(รอง)ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) เป้าหมาย: 1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน  

                        มีสมดุล              
(2) ประเด็น:  1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   100001 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และ 
                                              ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
                                              การดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
   (2) แผนแม่บทย่อย                    10.1การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ  
                                              และการเป็นพลเมืองดี 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  100101คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและ  

                                      สมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการ  
                                      ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน    

แผนปฏิรูปประเทศ     ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ     หมุดหมายที่  13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
                                             และตอบโจทย์ประชาชน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตาม 
                                             หลักธรรมาภิบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  - 
กลยุทธ์ของ สพฐ.      ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด    -  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4)  - 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที ่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพทางบริหารจัดการศึกษา 
 

 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V03  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสติปัญญา 
ปัจจัย :                F0301  บุคลากรทางการศึกษา   
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
           สภาพแวดล้อมที่ทำงานของหน่วยงานราชการเป็นสถานที่ทำการที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่ปฏิบัติ
ราชการและให้ประชาชนมาติดต่อราชการและบริการจากภาครัฐ ในส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องอยู่
ปฏิบัติราชการการทั้งวัน สภาพแวดล้อมมีผลต่อการปฏิบัติงานและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงาน               
ในสภาพที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ย่อมส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในการทำงาน มีความ
ปลอดภัยจากการทำงาน มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกนอกนี้ยังส่งผลการอ้อมให้เกิดความ
สามัคคี อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รวมถึงการวางแผน มาตรการ การดูแลรักษา ความสะอาดอาคารสถานที่และการ
ทำงานเป็นทีม ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงได้จัดทำโครงการสำนักงานน่าอยู่                        
น่าทำงาน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ 

2) วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้สะอาด สวยงาม สะดวก และเป็นระเบียบเพื่อเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในการทำงาน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการนำมาใช้ 

ประโยชน์ 
3) เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        1. การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 4 ครั้ง 

    2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  จำนวน 3 ครั้ง 
    3. จัดประชุมเชิงให้เจ้าหน้าที่ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและ 

การนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 80 คน 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม สะดวก
และเป็นระเบียบเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ 

3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม พร้อมใช้บริการ ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
    อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม และ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวก                
แก่ผู้มาติดต่อราชการ และมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ไดรับผลประโยชน์ 
               บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ ได้มีความสะดวกสบายด้านสถานที่  
ในการมารับบริการด้านต่าง ๆ  

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                             : M4 - M5 
                งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20 หลัก) 2000435000200 20000000  มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 
 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมา
ณ  

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 1  Big Cleaning Day ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
                 รวม 4 ครั้ง 
ค่าวัสดดุำเนินงานตามกิจกรรม 

 
 

4,000 
 
- 

 
- 

4,000 

1 (ธ.ค. 2565) 
2 (ม.ค.- มี.ค. 2566) 
3 (เม.ย.- มิ.ย. 2566)  
4 (ก.ค.- ก.ย. 2566) 

รวมกิจกรรมการจัดต้ังงบประมาณ 4,000 - - 4,000   
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
รายการค่าใช้จ่าย 

 
   

2 (ม.ค.- มี.ค. 2566) 
 

ค่าวัสดดุำเนินงานตามกิจกรรม  20,200  - - 20,200  
รวมกิจกรรมการจัดต้ังงบประมาณ 20,200 - - 20,200   

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการลดและคัด
แยกขยะมลูฝอย 
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566  

 
   

2 (ม.ค.- มี.ค. 2566) 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (80 คนx35 บาทx1 มื้อ) 2,800  - 2,800 -  
- วัสดุดำเนินงานตามกิจกรรม  3,000  - - 3,000  

รวมกิจกรรมการจัดต้ังงบประมาณ 5,800 - 2,800 3,000   
รวมทั้งสิ้น 30,000 - 2,800 30,000   

 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

       - 
 

      ลงชื่อ                                   ผู้เสนอโครงการ 
                                    (นายอนุศักดิ์  ดอนประสิม) 
                                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 



 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 
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โครงการ                             ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางโสจิรัตน์  พบขุนทด 
โทรศัพท์/โทรสาร                   086-2512832  E –mail sojiratphob2513@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                    :M1     
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 4.การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (1) เป้าหมาย:  1. สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ 
  (2) ประเด็น:   1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นY2)        170001คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) แผนแม่บทย่อย                      17.2  มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)    170201 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

                                  ทีต่้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
แผนปฏิรูปประเทศ                    ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                    หมุดหมายที ่12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
                                                  ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ          ที่ 4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
                                                  และเสมอภาค 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 
                                                         ทางการศึกษาทุกช่วยวัย 
กลยุทธ์ของ สพฐ.                            ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) - 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 2. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน                                                 

 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :       V02  เครื่องมอืในการให้ความช่วยเหลือ 
ปัจจัย :                     F0201 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 - M3 
1) หลักการและเหตุผล 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  5 ไดม้ีการดำเนินการจัดต้ัง 
“กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สพป.นครราชสีมา เขต 5  โดยนำข้อมูลจากการคัดกรองนักเรียนและจาก
สภาพที่เป็นจริง ที่สะทอ้นอย่างเห็นได้ชัดว่านักเรียนไม่น้อยที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาจากครอบครัวที่มีรายได้
ไม่เพียงพอ หรือไม่มีรายได้จะเลี้ยงดูคนในครอบครัว  ซึ่งปัญหาอื่นๆ จะตามมา  เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาการ

ความสอดคล้องห่วงโซคุ่ณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

 

mailto:Vip0800633285@gmail.com
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ปรับตัว ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือโดย
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยมบ้าน การให้คำปรึกษา และจัดกิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจและส่งเสริมความเป็นเลิศ เช่น 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ จัดเวทีประกวดแข่งขันท้ังระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ การสอนซ่อมเสริม การมอบ
ทุนการศึกษา การหารายได้ระหว่างเรียน ซึ่งก็สามารถแบ่งเบาได้ในระดับหนึ่ง  
                 เพ่ือความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อสภาพปัญหาที่นักเรียนประสบ กลุม่ส่งเสริมการ
จัดการศกึษา จึงได้จัดทำโครงการ “ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา” โดยจัดการแขง่ขันกีฬา/การจำหน่ายเสื้อช่วยน้อง เพ่ือ
นำรายได้สมทบกองทุนดังกล่าว 
  

2) วัตถุประสงค ์
 

                เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการและวงเงินของกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน 
 

 3) เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
               จัดการแข่งขันกีฬาการกุศลจำนวน 3 รายการ ได้แก่ เดินวิ่ง “มินิมาราธอน ปั่นจักรยาน แข่งขันกอล์ฟ หรือ
จำหน่ายเสื้อช่วยน้อง ฯลฯ 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
           1.ไดเ้งินสมทบกองทุนไม่น้อยกว่า 100,000  บาทขึ้นไป 
           2. ผู้เข้าแข่งขันกฬีา มีความพึงพอใจ ประทับใจในการบริหารจัดการ การแข่งขันกีฬา 
          3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
              -นักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนฉุกเฉินได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เหมาะสม 
และเพียงพอกับเหตุการณ์  
              -นักเรียนมีความพร้อมเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง  
              - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือจากประชาชนและส่วนราชการด้วยดี 
 

3.4 ดชันีชี้วัดความสำเร็จ 
 - จำนวนประเภท ชนิดกีฬา ที่จัดการแข่งขันได้สำเร็จ 
 - จำนวนเงินที่สมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือนร้อนฉุกเฉิน 

 

3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
-  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 , โรงเรียนในสังกัด ,  นักเรียน  , ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ ผู้ปกครองนักเรียน 
 
 

     4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    เมษายน 2566 – กันยายน  2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                              : M4 - M5 
             งบประมาณจาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมคึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  18,000 บาท 
 จากแผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ (20 หลัก) 
20004350002000000000 (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้  
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด    
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
 ทีใ่ช้ 

งบประมาณจำแนกตามลักษณะการใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

กิจกรรมที ่1 จัดการแข่งขันกีฬา  
1. เดินวิ่งมินิมาราธอน หรือ 
2. ปัน่จักรยาน หรือ 
3. แข่งขันกอล์ฟ หรือ 
4. จำหน่ายเสื้อช่วยน้อง 

 

    

1 เตรียมการ ประชุมคณะทำงาน  
   

3 
(เม.ย.-มิ.ย..2566) 

ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน 30 
คน x  80 บาท x 2 วัน 

4,800 - 4,800 
-  

ค่าอาหารว่าง คณะทำงาน  30 คน 
x  35 บาท x 2 วัน x 2 มื้อ  

4,200 
- 

4,200 
-  

2.2 จัดการแข่งขัน  
   

3 
(เม.ย.-มิ.ย..2566 

ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน 30 
คน x  80 บาท x 1 วัน 

2,400 - 2,400 
-  

ค่าอาหารว่าง คณะทำงาน  30 คน 
x  35 บาท x 1 วัน x 2 มื้อ  

2,100 
- 

2,100 
-  

ค่าป้ายไวนิล 2,000 - 2,000   
ค่าวัสดุ (เหรียญรางวัล/ถ้วยรางวัล 
ฯลฯ) 

2,260 
- 

- 2,260 
 

2.3 ขัน้สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- 
- - - 

3 
(เม.ย.-มิ.ย..2566 

จ้างทำเล่มการรายงานผลการ
ดำเนินงาน (ปกเคลือบมัน) 2 เล่ม 
x 120 บาท 

 
240 - 240   

รวมทั้งสิ้น 18,000 - 15,740 2,260  
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
       5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

         ความเสี่ยง 
         เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของโลก อาจทำให้ได้รับการบริจาคหรือการเข้าร่วมกิจกรรมการ 

แข่งขัน/ผู้จะเข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนน้อย  

                    การบริหารความเสี่ยง 
           ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ความสำคัญด้านการศึกษา  
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โครงการ    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวบัวคำ  จำปา   และคณะ 
โทรศัพท/์โทรสาร   08 3039 5220    E-mail : bua.jumpa1@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                   : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) เป้าหมาย:     1. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
(2) ประเด็น:      1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)        170001 คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ            17.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
(3)เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)        170201 มีระบบกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
                                                ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  

แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   หมุดหมายที่  12 ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตอบ  
                                                    โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิกา ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ของ สพฐ.  ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

           ในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  - 
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา(SDG4) ที ่4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้าง 
                                                               หลักประกนัว่ากลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมืองและ 
                                                               เดก็ เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม  
                                                              ภายใน ปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากร 
                                                    วัยเรียนทุกคน  
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก): V03    การบริการข้ันพ้ืนฐาน 
ปัจจัย :                F0301 ปัจจยัพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณคา่ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:bua.jumpa1@gmail.com
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                  : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 (ขยายถึงปี พ.ศ.2565) ระบุว่า  

ยุทธศาสตรที่ 1คนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง แนวทางที่ 1 เสริมพลัง และพัฒนา
ศักยภาพคนพิการในทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ รวมถึงบุคคลที่มีความตองการ จำเป็นพิเศษ เพ่ือให้
สอดคลองกับความตองการจำเป็นเฉพาะบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ
เพ่ือให้ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง แนวทางที่ 1เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ การจัดการศึกษาและการเรียนรูทั้งในระบบและ
นอกระบบทุกระดับการศึกษา รวมทั้งการเรียนรวม โรงเรียน เฉพาะความพิการ การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการของภาครัฐและ เอกชน เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ทางการศึกษา 
แนวทางที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคุ้มครอง ทางสังคม ระบบสนับสนุนทางสังคม ระบบสวัสดิการ การจัดบริการสังคม
และความช่วยเหลืออ่ืนตามความตอง การจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล แก่คนพิการในทุกช่วงวัย แนวทางที่ 5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบและกลไก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคนพิการให้มี
ความสามารถในการประกอบ อาชีพ มีงานทำและมีรายได้มากขึ้น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 20 ระบุว่า คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
กำหนดแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตาม ศักยภาพ มาตรา 24 1) โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ปัญหา 3) เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ประกอบกับ มีการเปลี่ยนแปลง อย่าง
รวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทำให้ เกิดความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่าง  มีคุณค่ามีศักดิ์ศรี 
และมีความสุข เพ่ือให้คนพิการมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีจึงได้มีการดําเนินงานฟ้ืนฟู สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน 
(Community-based Rehabilitation หรือ CBR) ซึ่งเป็นการ ดําเนินงานโดย องค์การอนามัยโลกร่วมกับองค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกันกําหนด 
ความหมายของ CBR ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับ การพัฒนา ชุมชนเพ่ือให้คนพิการมีโอกาสได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
มีโอกาสเท่าเทียมกับคนไม่พิการ ลดความยากจน และอยู่ในสังคม ได้อย่างมีศักดิ์ศรี การทํางาน CBR จึงเป็นความร่วมมือ
กัน ระหว่าง คนพิการ ครอบครัวของคนพิการ กลุ่มองค์กรต่างๆใน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาสังคมและอ่ืนๆ  ยุทธศาสตร์กองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ (ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-พ.ศ.2565) ระบุยุทธศาสตร์ต่างๆเพ่ือส่งเสริมการ
เข้าถึงการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้โอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของคนพิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของคน พิการ มีการพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีทักษะ และองค์ความรู้ในการจัด การศึกษาสำหรับคนพิการ อย่างต่อเนื่อง 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนการสอน 
แบบเรียนรวม ซึ่งโรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ โดยครูจะต้องดำเนินการ
จัดการเรียนรู้ตามสภาพความพิการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ให้นักเรียนเรียนให้จบ
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ตามหลักสูตรได้ การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมสามารถดำเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
โดยการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความ
พิการในแต่ละประเภท โดยมีโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมที่มีรูปแบบการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนและช่วยเหลือ
บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (Student Support Services :SSS) ในทุกอำเภอและศูนย์พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม Best practice และแหล่งเรียนรู้ (Resource Center) ทั้งด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลนักเรียนให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
และการพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมที่เหลือให้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม เพ่ือรองรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านซึ่งการพัฒนาครูในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตลอดจน
สนับสนุนให้นักเรียนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (บัญชี ก,ข,ค) ตามแนบ
ท้ายกฎกระทรวง ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  มีนักเรียนเรียนรวม 9 
ประเภท จำนวน 2,799 คน คิดเป็นร้อยละ 8.98 มีครูผู้ดำเนินการคัดกรองจำนวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 10.62 และครู
มีและใช้แผนเฉพาะบุคคล (IEP/IIP) สำหรับนักเรียนผู้พิการ จำนวน 340 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68 ดังนั้น กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษเรียนรวมจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล  
 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.นม. 5 ให้มีความรู้ 

ความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP/IIP) เพ่ือส่งเสริมของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลการทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามและแก้ไขปัญหา 
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

3) เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 100 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 

ความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพ่ือส่งเสริมของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
2. โรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม ได้รับการนิเทศ ติดตามร้อยละ 100 
3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมมีการบริหารและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีต้องการจำเป็นพิเศษทางการ  

ศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมได้รับการขยายผลให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และสามารถดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา บัญชี ก, ข, ค (ระบบคูปองการศึกษา) ตามแนบท้ายกฎกระทรวงให้แก่นักเรียนที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาตรงตามศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                  1.ครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมสามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความจำเป็น 
พิเศษทางการศึกษาตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได ้

        2. โรงเรียนมีกระบวนการช่วยเหลือและจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ               
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
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3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
เชิงปริมาณ  
1.  ร้อยละ 100 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีความรู้และความสามารถจัดทำ 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และกระบวนการขั้นตอนขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา  

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนจัดการเรียนรวม ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดทำ 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP/IIP) สำหรับนักเรียที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา  

เชิงคุณภาพ  
   1. ครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม ได้รับความรู้ และสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ให้แก่ผู้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
   2. ครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนรวม ได้รับความรู้ และสามารถดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนขอรับสิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา บัญชี ก, ข, ค (ระบบคูปองการศึกษา) ตามแนบท้าย
กฎกระทรวงให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาเป็นรายบุคคลได้อย่างทั่วถึง 
  3) โรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ได้อย่างเป็นระบบ 

3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครผูู้สอน และผู้เรียน ในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ทุกคน  
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  มีนาคม 2566-กันยายน 2566 

 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
         งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  27,600 บาท 
 (สองหมื่นเจ็ดพันหหกร้อยบาทถ้วน)  จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
รหัสงบประมาณ (20หลัก) 20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  
 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียดใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
ไตรมาสที่ใช้

งบฯ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมตามโครงการ 
1.ประชุมคณะทำงานเตรียมการอบรม 
- อาหารกลางวัน (30คนx80 บาท x 1มื้อ) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (30คนx35บาทx2 มื้อ) 

4,500  
 
- 
- 
 

 
 

2,400 
2,100 

 
 
- 
- 

 
 

2 (มี.ค.66) 

รวมกิจกรรมที่ 1 4,500  4,500   
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียดใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาสที่ใช้

งบฯ 
กิจกรรมที่ 2 : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูผู้สอน 
- ค่าวิทยากร (2คนๆละ3 ชม.ๆละ 600 บาท)

(1,800x2=3,600) 
-   อาหารกลางวัน (130 คน x 80 บาทx1 มื้อ) 
-   อาหารว่างฯ(130 คน x35บาทx2 มื้อ) 

23,100 
 
 
 

 

 
 

3,600 
 
- 
- 

 
 
- 
 

10,400 
9,100 

 
 
- 
 
- 
- 

 
3 

เม.ย. 66 

รวมกิจกรรมที่ 2 23,100 3,600 19,500   
 
กิจกรรมที ่3 การนิเทศ ติดตาม และประเมนิผล 
 

นิเทศบูรณาการร่วมโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
3-4 

พ.ค-ก.ย 
66 

รวมกิจกรรมที ่3 - - - - - 
รวมทั้งสิน้ 27,600 3,600 24,000   

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
     5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยงโรงเรียนในสังกัดมีความต่างกันมาก โรงเรียนขนาดเล็กมีมากกว่า 50% จากโรงเรียน
ทั้งหมด ครูไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด การพัฒนา การขับเคลื่อน เป็นไปได้ช้า และขาดกำลังในการดำเนินการ
ระดับสถานศึกษา 
 การบริหารความเสี่ยง  จัดพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 

 



 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
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โครงการ                            ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                      นางศจี  จิตสุข  
โทรศัพท์/โทรสาร                          0862592831      E-mail  sajee_2512@hotmail.co.th 
 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)     ด้าน 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย:        1. ภาครัฐมีวฒันธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรว่มตอบสนองความ 
                   ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2)  ประเด็น:         2. ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง  
                            การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 ) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   200002ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม  

                               เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
(2) แผนแม่บทย่อย                   20.2 การบริหารจัดการเงินการคลัง 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  200201หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิรูปประเทศ       ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ       หมุดหมายที ่13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
                                               และตอบโจทย์ประชาชน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ       ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
                                               ตามหลักธรรมาภิบาล    
                                               จัดการศึกษา 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ของสพฐ.                         ที่ 4 เพ่ิมประสทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด              - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา(SDG4)  ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคน และผู้ใหญ่ ทั้งชาย 
                                                                และหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ 
                                                                ภายในปี พ.ศ.2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ระทรวงศึกษาธิการ       ท่ี 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ    
                                               จัดการศึก 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V03 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
ปัจจัย : F0302 การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามประเมินผลระหว่างหน่วยงาน 
องค์ประกอบ(สนับสนุน) :   V03 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
ปัจจัย :   F0301 การเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ต่อเป้าหมาย ที่สามารถใช้พัฒนาตัวชี้วัดได้ 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

 

mailto:sajee_2512@hotmail.co.th
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ 

พัฒนาที่เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ผ่านการมีหน่วยงานภาครัฐที่ 
มีโครงสร้างและภารกิจที่เหมาะสม และวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม เปิดโอกาส
ให้ทุก ๆ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการสาธารณะ ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคส่วนอื่น ๆ ตลอดจนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมได้อย่างเหมาะสม  สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่อำเภอด่านขุนทด อำเภอโนนไทย อำเภอขาม
สะแกแสง อำเภอขามทะเลสอ อำเภอพระทองคำ และอำเภอเทพารักษ์   มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น  209  แห่ง มี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ กำหนดทิศทาง นำนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. 
ตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหา และความต้องการของเขตพ้ืนที่ มีการวางแผน การปฏิบัติงาน
การตรวจสอบควบคุม การประเมินผล รายงานผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี มีระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษา มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารทำให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
การดำเนินงานประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการตามนโยบาย สพฐ. 
ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ 
จะต้องจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือช่วยให้ฝ่าย
บริหารได้มีข้อมูลใช้ในการพิจารณาวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2) วัตถุประสงค์ 

  2.1  เพื่อกำกับ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สถานศึกษา ในสังกัด   

 2.2  เพื่อขยายผลการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR  
 2.3  เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครราชสีมา เขต 5 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  

3) เป้าหมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
               3.1.1  ประชุมชีแ้จงเครื่องมือการติดตามและประเมินผลผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จำนวน 45 คน 
               3.1.2  ประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการนำเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบ e-MENSCR ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน 60 คน 
       3.1.3  การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล จำนวน 50  เล่ม 
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
      3.2.1  ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือการติดตามและประเมินผล และสามารถวางแผน
ดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อมูลตามเครื่องมือที่กำหนดได้ 
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               3.2.2  ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเข้าข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ได้ถูกต้องครบ 100% 
      3.2.3  มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารและเผยแพร่ 
 ให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
           3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
               3.3.1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีผลการติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
               3.3.2  มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566  ไว้ให้ผู้บริหารไว้ใช้เป็น
ข้อมูลสำหรับการบริหารและเพ่ือเผยแพร่ให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่นได้ทราบ 
      3.3.3 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทุกโครงการสามารถนำเข้าและรายงานผลในระบบ 
eMENSCR ครบ 100% 
           3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

     3.4.1 ร้อยละ 100 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมิน 
บรรลุตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ 
   3.4.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
   3.4.3 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน รับทราบทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและผล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
           3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  และบุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ทุกคน  
 
 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  มกราคม 2566 - กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
               งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  30,040 บาท 
(สามหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
รหัสงบประมาณ (20หลัก) 20004350002000000000   มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียดการ
ใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การรายงานผลการตดิตามและประเมินผลตัวช้ีวัดตามจุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในเครื่องมือการตดิตาม
และประเมินผล จำนวน 45 คน จำนวน 1 วัน 
  -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ละ 35 
บาท จำนวน  2  มื้อ 1 วัน (45 x 35 x 2) 
  -  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ/วัน มื้อละ 
80 บาท    (45x80x1) 

 
 
 
 

3,150 
3,600 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

3,150 
3,600 

 
 
 
 
- 
- 

2 (ม.ค-เมย.2566) 

2.ประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน  
จำนวน 2 ครั้งๆละ 1 วัน จำนวน 45 คน  
ค่าอาหารว่างฯ (จำนวน 45 คน x35 บาท x4มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 80 บาท x2 มื้อ) 
เอกสารประกอบการประชุม  45 เล่ม ๆ ละ 50.- 

 
 

6,300 
7,200 
2,250 

 
 
- 
- 
- 

 
 

6,300 
7,200 

- 

 
 
- 
- 

2,250 

2 (ม.ค-เมย.66) 
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณแยกตามรายละเอียดการ

ใช้ 
ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การรายงานผลการตดิตามและประเมินผลตัวช้ีวัดตามจุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

3.การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  
จำนวน 30 เล่ม ๆ ละ 80 บาท 
จ้างทำเล่มการรายงานผลการดำเนินงาน  
(ปกเคลือบมัน ) 30 เล่ม x80 บาท 

 
 
 

2,400 

 
 
 
-  

 
 
 

2,400 

 
 
 
- 

4 (มิ.ย.-ก.ย.66) 

รวมกิจกรรมการติดตามประเมินผลฯ 24,900 - 22,650 2,250  
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำเข้าข้อมลู
โครงการในระบบ eMENSCR ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จำนวน 25 คน 
    -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท 
จำนวน  2  มื้อ 1 วัน (25 x 35 x 2) 
    -  ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ/วัน มื้อละ 
 80 บาท  (25x80x1) 
    - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

1,750 

2,000 
1,390 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 

 

1,750 

2,000 
- 

 

 

- 

- 
  1,390 

2 (ม.ค-เมย.66) 

รวมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัตกิารขยายผลฯ 5,140  3,750   1,390  
รวมท้ังสิ้น 30,040 - 24,000   6,040  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

                 5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

                                   ความเสี่ยง:  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ 
ขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ  ยังไม่มีความเข้าใจในการจัดทำโครงการตามหลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล XYZ และการรายงานในระบบ eMENSCR ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

                     การบริหารความเสี่ยง : จัดประชุมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการและการรายงานผล 
ในระบบ eMENSCR 
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โครงการ                             เข็มทิศการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ             กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                      นางเดือนเพ็ญ ทวดเสนา  
โทรศัพท์/โทรสาร                          0817696279      E-mail Duenpen.t@hotmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย: 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วมตอบสนองความต้องการ  

          ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2)  ประเด็น:  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาใน 
                    ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 ) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 200002 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม  

                             เทคโนโลยีมาประยุกต์ 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ     20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)200201หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิรูปประเทศ                     ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ                  หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
                                            ตามหลักธรรมาภิบาล  
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ 6 การพัฒนาระบบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ของสพฐ.                      ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและ 
                                                                หญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้  
                                                                ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V01   แผนทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจัย :                  F0104 แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ  
    ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุก
ประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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นครราชสีมา เขต 5 ได้นำหลักการดังกล่าวมาเชื่อมโยง ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566   ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนในโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
ด้านการศึกษา โดยกระทำการในรูปแบบของแผนงานโครงการ ตามหลักการตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ)  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และใช้เป็นเครื่องมือ หรือเข็มทิศในการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพจากความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเข็มทิศการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ขึ้น 

 
2) วัตถุประสงค์ 

         เพ่ือการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566   
 3) เป้าหมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
          การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เน้นการจัดทำแบบมีส่วนร่วม  มีการประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ยกร่างนโยบายจำนวน 42 คนและกรรมการจัดทำนโยบาย จำนวน 59 คน และยกร่าง
แผนปฏิบัติการประจำปี และวิเคราะห์โครงการจำนวน 21 คน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
ตามโมเดล XYZ การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามระบบ e-MENSCR  
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารงานที่สามารถตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ผลการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด การบริหารจัดการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มีความชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ทำให้มีภาพความสำเร็จ
ที่ชัดเจนร่วมกัน ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน มีประสิทธิภาพ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
           3.4 ดัชนีชี้วดัความสำเร็จ   
                 ร้อยละ 100 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธ์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา สามารถรายงานผลการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  
ในระบบ e-MENSCR 
                 ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการประชุม มีความเข้าใจในการจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องตามแนว
ทางการจัดทำโครงการแบบหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผล XYZ  
           3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  และบุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ทุกคน  
 
         4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
           งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน   240,000 บาท 
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
รหัสงบประมาณ (20 หลัก) 20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
แยกตามรายละเอียดการใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ยกร่างนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการประชุม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(8 คน x35 บาท x 4 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน(8 คน x80 บาทx2 มื้อ) 

     2,400 
 

 
- 
- 

 
1,120 
1,280 

 
- 
- 

          1 
28 พ.ย.65  
   (1 ครั้ง) 

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอผลการดำเนินงานใน
รอบปี 2565 /ผล SWOT ระดับกลุ่ม/หน่วย/การ
เขียนโครงการ ปี 2566 
ค่าวิทยากร 2 คน ๆละ 3 ชม ๆ ละ 600 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม( 67คนx35 บาทx2 มื้อ) 
อาหารกลางวัน(จำนวน 67 คนx 80 บาทx1 มื้อ) 
จัดจ้างทำเอกสาร 80 ชุด ๆ ละ 90บาท 

20,850 
 
 

 
 
 

3,600 
- 
- 
- 

 
 
 
- 

4,690 
5,360 
7,200 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

1 
29 พฤศจิกายน 

2565 

1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการประชุม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(8คน x35 บาท x 4 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน(8 คน x80 บาทx2 มื้อ) 

2,400  
- 
- 

 
1,120 
1,280 

 
- 
- 

1 
2 ธ.ค.2565 

       (1 ครั้ง) 
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างนโยบายและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT 
ค่าวิทยากร 2 คน ๆละ 3 ชม ๆ ละ 600 บาท 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 42 คนx35 บาทx2 มื้อ) 
อาหารกลางวัน (จำนวน 42 คนx 80 บาทx1 มื้อ) 
จัดจ้างทำเอกสาร 60 ๆละ 90 บาท 

15,300  
 

3,600 
- 
- 
- 

 
 
- 

2,940 
3,360 
5,400 

 
 
- 
- 
- 
- 

1 
6 พฤศจิกายน 

2565 

1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการประชุม 
ค่าที่พัก 6 คนละ 750 บาท 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คน ๆละ 120 บาท (ไม่ครบ 12 ชม.) 

 5,220  
- 
- 

 
4,500 
720 

 
- 
- 

1 
12 ธันวาคม 2565 

1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนโยบายปี 2566/
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(จัดโดยหน่วยงานเอกชน 2 วัน 1 คืน) 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 59 คนx50 บาทx4มื้อ) 
อาหารกลางวัน(จำนวน 59 คนx300 บาทx2 มื้อ) 
ค่าอาหารเย็น (จำนวน 59 คนx300 บาทx1 มื้อ) 
ค่าที่พัก(พักเดี่ยว 1คนๆละ1200 บาท) 
พักคู่ 58 คนๆละ750 บาท รวมเปน็ 43,500 บาท 
ค่าพาหนะเหมาจ่าย 59 คนๆละ 500 บาท 
(ระยะทางตามGoogle mapx2x4 บาท) 
จัดจ้างทำเอกสาร   80 เล่มๆ 90บาท  
จัดจ้างทำเอกสารแบบฝึกปฏิบัติ+ใบงาน (2 วัน) 

156,350  
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 

11,800 
35,400 

   17,700  
44,700 

 
29,500 
7,200 
10,050 

 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

1 
13-14 ธันวาคม 

2565 

             รวมกิจกรรมที่ 1 202,520 7,200 195,320   
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณ 

แยกตามรายละเอียดการใช้ 
ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 ยกร่างแผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.1 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการ 
จำนวน 2 คร้ัง 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (21 คนx35 บาทx4 ครั้ง) 
ค่าอาหารกลางวัน (21 คน x 80 บาท x2 มื้อ) 
จัดจ้างทำเอกสาร 42 ชุดๆ 30 บาท 

7,560 
 

 
 
- 
- 
- 

 
 

2,940 
3,360 
1,260 

 
 
- 
- 
- 

          1  
ธันวาคม 2565 

2.2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนา
การศึกษา 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (8 คน x35 บาท x2 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (8 คนx80 บาทx1 ครั้ง) 

1,200  
 
 
- 
- 

 
 
 

560 
640 

 
 
 
- 
- 

          1 
    ธันวาค ม    
       2565 

2.3จ้างทำเล่มแผนปฏิบัติการฯ (ปกเคลือบมัน) 
(อนุกรรมการ+ กศจ.)  60 เล่ม x120 บาท 

 
7,200 

 
- 

 
7,200 

 
- 

         1 
ธันวาคม 2565 

2.4.จ้างทำเล่มแผนพัฒนาการศึกษาฯ 50 เล่มx100 
(ปกเคลือบมัน) 

5,000 - 5,000 - 1 
 ธันวาคม 2565 

2.5. ค่าวัสดุรวม 2 กิจกรรม 16,520 - - 16,520  
รวมกิจกรรมที่ 2 37,480 - 20,960 16,520  

รวมท้ังสิ้น 240,000  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

        5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

ความเสี่ยง:  ผู้รับผิดชอบไม่มีความเข้าใจในการจัดทำโครงการตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผล XYZ และการ
รายงานในระบบ e-MENSCR 

การบริหารความเสี่ยง : จัดประชุมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการและการรายงานผลในระบบ e-MENSCR 
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โครงการ                           อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน  
                                               บัญชีและพัสดุ 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                     นางจุทารัตน์ สิริภูรภิากร  นางอุตสาห์ แจ่มจำรัสแสง  นางรัตนา กลิ่นสูงเนิน 
                                               นางพรรณทิพา  ประวันตา 
โทรศัพท์/โทรสาร                         061 585 2626  E-mail pantipa3131@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย:1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วมตอบสนองความต้องการ  

          ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2)  ประเด็น: 2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาใน 
                    ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 ) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 200002 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม  

                             เทคโนโลยีมาประยุกต์ 
(2) แผนแม่บทย่อย                 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)200201 หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิรูปประเทศ     ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ     หมุดหมายที ่13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาขน
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
                                             ตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล       
กลยุทธ์ของสพฐ.                       ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและ 
                                                                  หญงิในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ 
                                                                  ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ปัจจัย : F0203 การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

 

mailto:pantipa3131@gmail.com
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประเด็น การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล                    
มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และแผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง                     
เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ การจัดการรายได้รายจ่าย                       
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
พ.ศ. 2560 เป็น 7 กลุ่ม 1 หน่วย โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงาน
บริหารการเงิน งานบริหารบัญชี งานบริหารพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ และให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 
 การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ ตามกฎระเบียบของทางราชการ มีขั้นตอน              
การปฏิบัติงานที่ละเอียดและซับซ้อน ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดต้องถือปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตาม
กำหนดเวลา ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  และสามารถดำเนินการเบิกจ่าย
และใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี               
จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีความเข้าใจ สามารถดำเนินการเรื ่องการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ                 
โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และ               
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงได้จัดทำโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  

2) วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจใน
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ ได้อย่างถูกต้อง 
     2.2 เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ดำเนินการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณได้ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา เป็นไปตามหมายเป้าที่กำหนด 

    2.3 เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการ
จัดซื้อ  จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
    2.4 เพื่อบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สามารถเข้าใจ
ระเบียบและตระหนักถึงความสำคัญในการบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สิน หรือการจัดทำรายงานยอดสินทรัพย์
คงเหลือ ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และตรงกับรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMIS สามารถบริหารจัดการ
สินทรัพย์ นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารได้ 
   2.5 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์               
ต่อการปฏิบัติราชการ 
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          3) เป้าหมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
สินทรัพย์ของคณะทำงานตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 15 ศูนย์ และบุคลากรกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และผู้ที่เก่ียวข้อง จำนวน 30 คน 
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียน  จำนวน 209  คน 
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน  จำนวน 209  คน 
 4. บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน 
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
 1. มีข้อมูลสินทรัพย์ในภาพรวม ที่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ             
เชิงนโยบายของผู้บริหารได้ 
 2. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา 
           3. ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความสามารถจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                  
(e-GP) ระยะที่ 3 และบริหารจัดการพัสดุ อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
           3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
           1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีความรู้ ความเข้าใจ
ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และสามารถจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถรายงานผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ เข้าสู่ระบบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ตัวชี้วัดที่ 10 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บัญชีครุภัณฑ์ ได้ถูกต้อง                
ตรงกับยอดสินทรัพย์คงเหลือในระบบ New GFMIS Thai 
 2. มีขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
           3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
 1. ร้อยละ 80 สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับ
หลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
 2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
รวมถึงเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา และ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 3. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะความสามารถในการใช้งาน
โปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ระดับดี  
           3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   
 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  มกราคม  -   มีนาคม 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
           งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน   90,000 บาท  
(เก้าหมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20 หลัก) 20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียดการใช้ ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมและจัดทำทะเบียนคุม 
สินทรัพย์ ให้ตรงกับยอดคงเหลือในระบบ 
1.1 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสินทรัพย์ 
1.2 ประชุมคณะทำงาน จำนวน 30 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
1.3 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ จำนวน 30 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 
 

2,100 
 

2,400 
 

2,100 
 

2,400 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

2,100 
 

2,400 
 

2,100 
 

2,400 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

2 
ม.ค.-มี.ค.

2566 

รวมกิจกรรมที่ 1 9,000 - 9,000 -  
กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ

บัญชี 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(230 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- ค่าอาหารกลางวัน(230 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าจัดทำเอกสาร 

 
 
 
 

16,100 
 

18,400 
6,000 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 

16,100 
 

18,400 
6,000 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
2 

ม.ค.-มี.ค.
2566 

รวมกิจกรรมที่ 2 40,500 - 40,500 -  

กิจกรรมที่ 3  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมระ
สิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(230 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 

- ค่าอาหารกลางวัน(230 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าจัดทำเอกสาร 

 
 
 

16,100 
 

18,400 
6,000 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

16,100 
 

18,400 
6,000 

 
 
 
- 
 
- 
- 

2 
ม.ค.-มี.ค.

2566 

รวมกิจกรรมที่ 3 40,500 - 40,500 -  
รวมทั้งสิ้น 90,000 - 90,000 -  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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    5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   
  - ความเสี่ยง  ความเสถียรจากกระแสไฟฟ้า และช่องสัญญาณ Internet อาจไม่เสถียรและเพียงพอต่อ
การใช้งาน และรวมถึงศักยภาพของชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าอบรมไม่สูงพอ  
  - การบริหารความเสี่ยง จัดทำเอกสาร/คู่มือประกอบการอบรมเพ่ิมเติม หรือสรุปขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติงานในเว็บไซต์ กลุ่ม line ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติ 
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โครงการ    พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลุ่มงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  สพป.นครราชสีมาเขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร  0885947484       E-mail  admin@korat5.go.th 
 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                         : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย: 1.  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความ  
                 ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2)   ประเด็น : 4.ภาครัฐมีความทันสมัย ( พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 )การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  200002ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม                                        
                              เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ     20.4การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง เทียบเท่า มาตรฐานสกล 

                              และมีความคล่องตัว 
แผนปฏิรูปประเทศ     ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ     ทีห่มุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
                                             และตอบโจทย์ประชาขน  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ    ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
        ตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบายและจุดเน้นของสพฐ.    ที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล       
กลยุทธ์ของสพฐ.     ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินผ่าน 
                                                                ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูใน 
                                                                ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศ 
                                                                พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก  
                                                                ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :       V02    ศักยภาพองค์กร 
ปัจจัย :                       F0203 เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาครัฐในองค์กร 

                           (Enterprise Resource Plannning) 
องค์ประกอบ(สนับสนุน) : V01    ศักยภาพบุคลากร 
ปัจจัย :                        F0101 ทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:admin@korat5.go.th
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                         : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

ความก้าวหน้าและการพัฒนาของโลกในอนาคตขึ้นอยู่กับคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ของแต่ละแห่งในแต่ละจังหวัด รัฐบาลของทุกประเทศต่างเพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ 
เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่ สุด แต่เนื่องจากยังมี
สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาอีกมากที่ยังไม่นำเทคโนโลยีมาใช้งานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ  

ดังนั้นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนในวันนี้ก็คือ การลงทุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เชื่อว่าเทคโนโลยีจะมี
คุณประโยชน์ต่อการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน และเพื่อการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในแผนการ
ทำงานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิผล บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่จะต้องมีการใช้งานด้านอินเตอร์เน็ตที่
เหมาะสมและรวดเร็ว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้นไป รวมทั้งต้องมีแอฟพลิเคชั่นที่ทันสมัยตอบสนอง
การทำงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบหนังสือราชการออนไลน์ คือ AMSS++ และ โปรแกรมสร้างสื่อการ
เรียนการสอนต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน  
    2) วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 
และบุคลากรในสังกัด มีการใช้งานระบบ AMSS++ ได้เต็มประสิทธิภาพ 
          2. เพ่ือให้ครูผู้สอนและบุคลากรในสังกัดสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 3. เพื่อให้ Korat5 Channel ทีอุ่ปกรณ์ท่ีรองรับการถ่ายทอด  ที่รวดเร็วและทันสมัย 
    3) เป้าหมาย 
        3.1เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนในสังกัดจำนวน 209 โรงเรียน สามารถติดต่อสื่อสารและ
ปฏิบัติงานธุรการ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามระยะเวลา 

 2. คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 209 โรงเรียน สามารถสร้างและมี
สื่อการเรียนการสอนที่มันสมัยตรงตามความต้องการและตรงกับบริบทของตนเอง 
        3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีระบจัดการสารสนเทศคือโปรแกรม AMSS++  
เพื่อติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานธุรการที่มีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
         3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

การบริหารจัดการศึกษาภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ขับเคลื่อนไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีระบบช่วยในการบริหารจัดการคือ โปรแกรม AMSS++ และมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ คือ KORAT5 Channel ทำให้ความหลากหลายและทั่วถึงในการจัดการ 
ส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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         3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สามารถใช้โปรแกรม AMSS++ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 
ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการประชุม มีความเข้าใจในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตนเอง 
 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สามารถรับชม KORAT5 Channel ได้อย่างมีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพ 
         3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

ผู้บริหาร, ครู, บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน และผู้มาใช้บริการทุกคน 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  มกราคม-มีนาคม 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 
         งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  86,400 บาท  
(แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
รหัสงบประมาณ (20หลัก) 20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตาม
รายละเอียดการใช้ 

ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัตการ ระบบ AMSS++ ครูธุรการโรงเรียน  
1.ประชุมคณะทำงาน จำนวน 20 คน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

 
  

1,400 
1,600                                                                      

 
 
- 
- 

 
  

1,400 
1,600                       

 
 
- 
- 

2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ AMSS++ ครู
ธุรการโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุม แบ่งเป็น 2 รุ่น 
รุ่นละ 110 คน 
ค่าอาหารว่างฯ ( 110 คน x35 คนx 4 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน ( 110 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) 

 
 
 

15,400 
17,600 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

15,400 
17,600 

 
 
 
- 
- 

2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

รวมกิจกรรมที่ 1 36,000 - 36,000 -  
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อและแอพพลิเคชันเพ่ือเชื่อมโยง Databank และ Obec Content Center 
1.ประชุมคณะทำงาน จำนวน 20 คน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

 
  

1,400 
1,600                                                                      

 
 
- 
- 

 
  

1,400 
1,600                                                                      

 
 
- 
- 

2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 110 คน 
ค่าอาหารว่างฯ ( 110 คน x35 คนx 4 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน ( 110 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) 

 
15,400 
17,600 

 
- 
- 

 
15,400 
17,600 

 
- 
- 

2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

                          รวมกิจกรรมที่ 2 36,000 - 36,000 -  
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตาม
รายละเอียดการใช้ 

ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้อง Korat5 Channel 
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้อง Korat5 
Channel 

14,400 - - 14,200 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

             รวมกิจกรรมทึ่ 3 14,400   28,400  
รวมทั้งสิ้น 86,400 - 72,000 14,400  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

             5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

             ความเสี่ยง:  ครูธุรการโรงเรียน ยังไม่มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรม AMSS++ ที่ถูกต้อง และยัง   

                            ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

             การบริหารความเสี่ยง : จัดประชุมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม AMSS++ 
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โครงการ                        เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ  (ปัจฉิม)   
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                          นางสอิ้ง  สุขพงษ ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร                           044208147-8  ต่อ  18  E-mail  saingsukpong1@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย: 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์แลผลประโยชน์ส่วนร่วมตอบสนองความต้องการ 

          ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  โปร่งใส 
(2) ประเด็น: 2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง  การพัฒนา 

         ในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  และทุกพ้ืนที่ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 ) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 200001 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
                             ของผู้ใช้บริการ 

(2) แผนแม่บทย่อย                 20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน  ยึดหลัก 

                             คุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง  มุ่งมั่น  และเป็นมืออาชีพ 
แผนปฏิรูปประเทศ     ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ     หมุดหมายที ่13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
                                             และตอบโจทย์ประชาขน  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
                                             ตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบายและจุดเน้นของศธ.           ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด    
                                             กระทรวงศึกษาธิการ       
กลยุทธ์ของสพฐ.                       ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความ 
                                                                ร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลัง 
                                                               พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐ 
                                                               กำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  VO1  กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัจจัย :                F0101  หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

                    ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ เพ่ือสร้างคนดีคนเก่งในภาครัฐ 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:saingsukpong1@gmail.com
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐมีเป้าหมาย
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้ยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน  ยึดหลัก  คุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง  มุ่งม่ัน  
และเป็นมืออาชีพ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ  และปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถบูรณา
การทำงานหรืออยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม สมกับเป็น  “ปูชนียบุคคล”ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง และควรค่าแก่
การบูชาและเคารพ     การพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐสำหรับข้าราชการครูที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการให้พร้อม
เข้าสู่สังคมสูงอายุ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด (Mindset) ของข้าราชการ โดยบุคลากรจะต้องตระหนักว่าการ
มีอายุยืนยาวขึ้น จำเป็นต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานยาวนานกว่าเดิม จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและได้รับการ
พัฒนาเสริมสร้างทักษะให้สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิต  จากความสำคัญดังกล่าว กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้
จัดโครงการนี้ขึ้น 
 2)  วัตถุประสงค์ 
               2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกวิธี  
และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว 
               2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพ่ือการวางแผนชีวิตภายหลัง
เกษียณอายุราชการ 
               2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และสร้างเครือข่าย 
ในการสร้างกลุ่มเพ่ือทำประโยชน์แก่สังคม 
               2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเพ่ิมเติมทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพหลังเกษียณ 
อายุราชการ (Post-retirement career)  
 3)  เป้าหมาย 
           3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
        ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ จำนวน 120 คน 
           3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
        1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ 
ในการดูแลตนเอง และสิทธิประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายหลังการเกษียณอายุ 
ราชการได้อย่างมีคุณค่า 
                2.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต สามารถดำรงชีวิต 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอ่ืนในสังคมมีอัตรากำลังเพียงพอครบตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดและได้รับจัดสรรครูสาขาวิชาเอกตามี่โรงเรียนต้องการ 
           3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                  1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ  ที่มีความรู้ในการดูแลตนเองและ 
สิทธิประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมีคุณค่า 
       2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต ดำรงชีวิต 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอื่นในสังคม  
           3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
                  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ จำนวน 120 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 100 
           3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                   ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด 
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  4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 2565-กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
              งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  50,000  บาท 
( ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20หลัก) 20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียด
การใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายของผูเ้ข้ารับการอบรมทั้งหมด 120 คน เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566   
โดยจดักิจกรรม ดังนี ้
1. รับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมภายหลังการเกษียณอายรุาชการไปแล้ว การดูแลรกัษาสุขภาพ และสิทธิประโยชน์
ต่างๆ อันพึงได้ เพื่อการวางแผนชวีิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 
2. การฝึกจิตสมาธิ การออกกำลังกายเพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม  
3. การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการมองตัวเองอย่างมีคณุค่า นำเสนอทางเลือกอันหลากหลายของการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีพลัง
สร้างสรรค ์
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 120 คน ๆละ 35 บาท  
   2 มื้อ จำนวน 2 วัน 
2.ค่าอาหารกลางวัน 120 คนๆ ละ 80 บ. จำนวน 2 วัน 
3.ค่าจัดทำเอกสาร จำนวน 120 ชุด ๆ ละ 80 บาท) 
4.ค่าวัสด ุ

16,800 
 

19,200 
9,600 
4,400 

- 
 
- 
- 
- 

16,800 
 

19,200 
9,600 

- 

- 
- 
 
- 

4,400 

4(ก.ค.-ก.ย. 66) 

รวมท้ังสิ้น 50,000 - 45,600 4,400  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

       5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

           ความเสี่ยง: การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (CoVid-19) 

           การบริหารความเสี่ยง : อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
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โครงการ                        เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
  ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา  (PA Support Team)   
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                          นางณัฐนรี  ศิร ิ 
โทรศัพท์/โทรสาร                           0639793774      E-mail Su_natnaree@hotmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย:  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วมตอบสนอง 

             ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2)  ประเด็น:   5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึก  มีความสามารถสูง    
                      มุ่งม่ัน  และเป็นมืออาชีพ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 ) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)    200002 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม  

                                เทคโนโลยีมาประยุกต์ 
(2) แผนแม่บทย่อย                    20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y)    200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน 

                                ยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง  มุ่งม่ัน 
                                และเป็นมืออาชีพ 

แผนปฏิรูปประเทศ       ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ       หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
                                               และตอบโจทย์ประชาขน  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ       ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตาม 
                                               หลักธรรมาภิบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา 
                                               และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       
กลยุทธ์ของสพฐ.                         ที่ 5 การส่งเสริมวิชาชีพครู บุคลการทางการศึกาและบุคลกรสังกัด 
                                               กระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             -  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) 4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความ 
                                                                     รว่มมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลัง 
                                                                     พัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และ 
                                                                     รฐักำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                                               ในศตวรรษท่ี 21 
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องค์ประกอบ(หลัก) :  V01     กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัจจัย :                   F0101 หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลที่  
                                    ตอบสนองต่อสถานการณ์ เพ่ือสร้างคนดคนเก่งในภาครัฐ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา (ว 9/2564) สำหรับสายงานการสอน, ว 10/2564 สำหรับสายงานบริหารสถานศึกษา,   
ว 11/2564 สายงานศึกษานิเทศก์ และ ว 12/2564 สายงานบริหารการศึกษา) สำนักงาน  ก.ค.ศ. มีความห่วงใย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายให้มีการสร้างการรับรู้ 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับกลุ่มผู้นำองค์ความรู้ เพื่อทำให้
ทราบข้อมูลในการดำเนินงานให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความชัดเจน  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2)  วัตถุประสงค์ 
               เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือทำให้ทราบข้อมูลในการดำเนินงานให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และเกิดความชัดเจน  และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 9/2564) สำหรับสายงานการสอน, ว 10/2564 สำหรับสายงานบริหาร
สถานศึกษา, ว 11/2564 สายงานศึกษานิเทศก์ และ ว 12/2564 สายงานบริหารการศึกษา) 
 3)  เป้าหมาย 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
  1.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  หรือ  ครูรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   
        จำนวน  208  คน   
  2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จำนวน  208  คน 
  3.  ศึกษานิเทศก์        จำนวน    19  คน 
  4.  เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง    จำนวน    25  คน 
     รวม   จำนวน  460  คน 
           3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  (PA Support Team)  เพ่ือทำให้ทราบข้อมูลในการดำเนินงานให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความชัดเจน  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ว 9/2564) สำหรับสายงานการสอน, ว 10/2564 สำหรับสายงานบริหารสถานศึกษา, ว 11/2564 
สายงานศึกษานิเทศก์ และ ว 12/2564 สายงานบริหารการศึกษา) 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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           3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  (PA Support Team)  เพื่อทำให้ทราบข้อมูลในการดำเนินงานให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความชัดเจน  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ว 9/2564) สำหรับสายงานการสอน, ว 10/2564 สำหรับสายงานบริหารสถานศึกษา, ว 11/2564 
สายงานศึกษานิเทศก์ และ ว 12/2564 สายงานบริหารการศึกษา)  
           3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
                  ร้อยละ  100  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทำให้ทราบข้อมูลในการดำเนินงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจและเกิดความชัดเจน  และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 9/2564) สำหรับสายงานการสอน, ว 10/2564 สำหรับ
สายงานบริหารสถานศึกษา, ว 11/2564 สายงานศึกษานิเทศก์ และ ว 12/2564 สายงานบริหารการศึกษา) 
           3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษา  ครูรักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา  และข้าราชการครู  ในสังกัดทุกโรงเรียน   
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 2565-กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
                งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  100,000  บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20หลัก) 20004350002000000000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียด
การใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การเขียนและการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA  (ศกึษานิเทศก์  และการนำขอ้มูล
เข้าสู่ระบบ DPA) รายการค่าใช้จ่าย 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
 (วิทยากรบรรยายพิเศษ 1 คน 6 ชม.ละ 600 บ. 1 วัน) 
2. ค่าอาหารกลางวัน (30 คน X 80 บ.X1 ครั้ง) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คนX35บ.X 2 มื้อ) 
4. ค่าจัดทำเอกสารจำนวน 30 ชุดๆ ละ 50 บาท 

 
3,600 
2,400 
2,100 
1,500 

 
3,600 

- 
- 
- 

 
- 

2,400 
2,100 
1,500 

 
- 
- 
- 
- 

2 (ม.ค.-มี.ค. 66) 

รวมกิจกรรมที่ 1 9,600 3,600 6,000 -  
กิจกรรมที่ 1 การเขียนและการประเมินวิทยฐานะ ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA  (ครู  ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหาร
สถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา)  และการนำข้อมลูเข้าสูร่ะบบ DPA รายการค่าใช้จ่าย 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
 (วิทยากรบรรยายพิเศษ 1 คน 3 ชม.ละ 600 บ. 2 วัน) 
 (วิทยากรกลุ่ม 2 คน 3 ชม.ละ 600 บ. 2 วัน) 
2. ค่าอาหารกลางวัน (420 คน X 80 บ.X1 ครั้ง) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (420 คนX35บ.X 2 มื้อ) 
4. ค่าจัดทำเอกสารจำนวน 415 ชุดๆ ละ 40 บาท 

 
3,600 
7,200 

33,600 
29,400 
16,600 

 
3,600 
7,200 

- 
- 
- 

 
- 
- 

33,600 
29,400 
16,600 

 
- 
- 
- 
- 

2 (ม.ค.-มี.ค. 66) 

รวมกิจกรรมที่ 2 90,400 10,800 79,600 -  
รวมท้ังสิ้น 100,000 14,400 85,600 -  

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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           5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

                            ความเสี่ยง: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 9/2564) สำหรับสายงานการสอน, 
ว 10/2564 สำหรับสายงานบริหารสถานศึกษา, ว 11/2564 สายงานศึกษานิเทศก์ และ ว 12/2564 สายงานบริหาร
การศึกษา) 

                    การบริหารความเสี่ยง : นิเทศติดตามการดำเนินการ ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และประสบการณ์ 
ในการทำงาน 
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โครงการ                        เสริมสร้างศักยภาพลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                                  ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  5 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ                 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                          นางสุรัตน์  ช่วยงาน   
โทรศัพท์/โทรสาร                           044208147-8  ต่อ  18  E-mail  Surat6136@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย:1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วมตอบสนองความต้องการ  
          ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2)  ประเด็น: 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึก  มีความสามารถสูง    
                   มุ่งม่ัน  และเป็นมืออาชีพ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 ) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  200001 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

                              ของผู้ใช้บริการ 
(2) แผนแม่บทย่อย                  20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200501บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน 

                              ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง  มุ่งมั่น 
                              และเป็นมืออาชีพ 

แผนปฏิรูปประเทศ      ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ      หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
                                             และตอบโจทย์ประชาขน  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตาม 
                                             หลักธรรมาภิบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ที ่5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา 
                                             และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ          
กลยุทธ์ของสพฐ.                       ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการ 
                                                                   ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครู 
                                                                  ในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนา 
                                                                  น้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
                                                                 ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V01   กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัจจัย :                  F0101 หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

                     ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ เพ่ือสร้างคนดีคนเก่งในภาครัฐ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล   
ด้วยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  

เขต  5  ในฐานะที่เป็นองค์กรพ้ืนที่ในการบริหารงานบุคคล  ได้ตระหนักถึงทรัพยากรขององค์กร  และทรัพยากรของ
กระทรวง และของชาติเป็นสำคัญ  โดยให้ความสำคัญยิ่งต่อทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง  ในปัจจุบันการ
พัฒนาบุคลากร  เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา
เพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  การพัฒนาบุคลากร  จึงเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมา
ใช้  ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่  รวมทั้ง  กฎหมายและระเบียบต่างๆ  ที่จำเป็นในการปฏิบัติ
ราชการ  และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสร้างให้  แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติท่ีดีต่อ
องค์กร  ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง  เพ่ือนร่วมงาน  อย่างไรก็ตาม  ในการพัฒนาองค์กร  ต้อง
อาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ  2  ประการ  คือการพัฒนาระบบในการทำงาน  ซึ่งระบบในการทำงาน  เมื่อมีการปรับ
เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ  แต่ศักยภาพของบุคลากร  จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มี
ความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ใน
ด้านต่างๆ  ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว  ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังในการทำงาน  ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรใน
องค์กร  ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้  เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่
บุคลากรในสังกัด  จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)  จึง
เห็นสมควรจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพลูกจ้าง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต  5  ในครั้งนี้   
 2)  วัตถุประสงค์ 
               2.1 เพ่ือให้ลูกจ้างมีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  ระเบียบ  กฎหมายการประกอบ 
วิชาชีพควบคุม  ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  เจตนคติ  ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ตลอดจนคุณลักษณะที่ดี 
                2.2  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะ  เจตคติ  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้าง   
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                2.3  เพ่ือให้ลูกจ้าง  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 3)  เป้าหมาย 
           3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  150  คน 
           3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
         ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  ที่เข้ารับการฝึกอบรม  ร้อยละ  80  
มีสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation)  และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ 
           3.3  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                  1.  ลูกจ้างท่ีเข้าร่วมโครงการทุกคน  มีวิสัยทัศน์  และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร  มีวินัยในตนเอง   
มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่  ยึดมั่นในคุณธรรม  มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม  และเป็นแบบอย่างที่ดีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  และมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะและประสบการณ์  สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
                  2.  ลูกจ้างท่ีเข้าร่วมโครงการ  มีสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์  สามารถดึงศักยภาพของตนเอง 
มาใช้ได้  
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           3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
                  1.  รอยละ  85  ของลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาท  หน้าที่   
ระเบียบ  กฎหมาย  ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ตลอดจนคุณลักษณะที่ดี 
         2.  ร้อยละ  85  ของลูกจ้างท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ  มีทักษะ   
เข้าใจบทบาทหน้าที่  และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3.  ร้อยละ  100  ของลูกจ้าง  มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
           3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                  ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 
 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 2565-กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
             งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  40,000  บาท  
(สี่หมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20หลัก) 20004350002000000000  มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  
รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ 
งบประมาณแยกตามรายละเอียด

การใช้ 
ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดฝึกอบรมให้กับลุกจ้าง 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร(1 คน 6 ชม.ๆละ 600 บ.) 
2. ค่าอาหารกลางวัน (150 คน X 80 บ.X 1 วัน) 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(150คนX35บ.X2มื้อX1วัน) 
4. ค่าจัดทำเอกสาร (150 ชุดๆละ 60 บ.)  
5. ค่าวัสด ุ

3,600 
12,000 
10,500 
9,000 
4,900 

3,600 
- 
- 
- 
- 

- 
12,000 
10,500 
9,000 

- 

- 
- 
- 
- 

4,900 

1(ต.ค.-ธ.ค. 65) 

รวมท้ังสิ้น 40,000 3,600 31,500 4,900  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

    5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   
        ความเสี่ยง: ลูกจ้างไม่นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติทำให้ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน 
        การบริหารความเสี่ยง : นิเทศติดตามการดำเนินการ ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และประสบการณ์ในการ  
                                    ทำงาน 
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โครงการ     การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางสาวนภาพร  ช่างทำ  นางเกียรติสุญา  ทับขุนทด  นางสุวิมล  มานะยิ่ง 
โทรศัพท์/โทรสาร            0813894760 E-mail Suwimol2532@gmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย:1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วมตอบสนองความต้องการ  

          ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2)  ประเด็น: 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาใน 
                    ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น ( 20 ) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)         200001บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

                                     ของผู้ใช้บริการ 
(2) แผนแม่บทย่อย                         20.3 การปรับสมดุลของภาครัฐ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)       200301 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ 

                                          สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม  
แผนปฏิรูปประเทศ            ด้านการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ            หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
                                                    และตอบโจทย์ประชาชน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ            ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
                                                    ตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ      ที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล       
กลยุทธ์ของสพฐ.                             ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่  
                                                  ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ 
                                                  ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5   ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :  V03  แนวทางขับเคลื่อนที่มีประสิทธิผล 
ปัจจัย : F0301  การติดตามและประเมินผลของภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

 

mailto:Suwimol2532@gmail.com
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) กำหนด
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 3 และวรรค 4 กำหนดใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ทำหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ
ดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มี
บทบาทหน้าที่ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการดำเนินงานแบบองค์รวม เพื่อให้การจัดการศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน ร่วมมือในการนำไปใช้ขับเคลื่อน และการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
 ดังนั้น  การประชุม ก.ต.ป.น ปี 2565 ช่วยกำกับระดับสถานศึกษา ขาดความสมบูรณ์ เรื่องการดำเนินการมีผล
ปี 2565ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ และมี
ความจำเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงได้จัดทำโครงการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ขึ้น 

2)  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีทิศทาง และเป้าหมายที่ชัดเจน เหมาะสมกับบริบทของ

พ้ืนที่และพอเพียงต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
           3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
 1. จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  3 เดือน/
ครั้ง รวม 4 ครั้ง/ป ี
           3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
มีกรอบสาระสำคัญการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณารับทราบ
และเห็นชอบดังนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการของโรงเรียน 
2. กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการของโรงเรียน 
3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน และให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด โรงเรียนใช้มาตรฐานการศึกษา มาเป็นแนวทางการบริหารและการดำเนินการ ส่งผล
ให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูงขึ้น 
3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

 1.จำนวนครั้งการประชุมตามเป้าหมายกำหนด 
2.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์และเข้มแข็งร้อยละ 100 
3.โรงเรียนได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง ร้อยละ 100 

          4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงขึ้นจากเดิมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ทุกชั้นเรียน 
           3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน   
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 65 - กันยายน 66 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                     : M4 - M5 
               งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน  40,000  บาท 
 (สี่หมื่นบาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัสงบประมาณ 
(20หลัก) 20004350002000000000  มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณแยกตามรายละเอียด
การใช้ 

ไตรมาสที่ใช้งบฯ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
1.ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
(คร้ังท่ี 1-4) ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (21 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) 
ค่าอาหารกลางวัน (21 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 
ค่าพาหนะในการเดินทางของ  ก.ต.ป.น. จำนวน 4 ครั้ง  
ครั้งละประมาณ  3,000 บาท 
(ระยะทางตามgoogle mapx4 ครั้ง x4 บาท) 

 
  

2,940 
4,200 
12,000                                                                     

 
  
- 
- 
- 

 
  

2,940 
4,200 
12,000                                                                                                                                                                 

  
 
- 
- 
- 

ไตรมาส 
1-4 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสะท้อนผล 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเดือนละ  2 ครั้ง  จำนวน  
12  เดือน  รวม  24  ครั้ง 
 (21 คน x 35 บาท x 24 มื้อ) 
ค่าวัสด ุ

 
17,640 

 
3,220 

 

 
- 
 
- 
 

 
17,640 

 
 
 

 
- 
 

3,220 
 

ไตรมาส 1-4 

รวมท้ังสิ้น 40,000 40,000 36,780 3,220  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

    5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ   

         ความเสี่ยง:  - 

         การบริหารความเสี่ยง : - 
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โครงการ  พัฒนาวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ               กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประสพชัย ฉายขุนทด 
เบอร์โทรศัพท์ 044-208148  ต่อ 26    E-mail    wiratchaphat888@gmail.com 
 
ส่วนที่ 1 ความเชื่องโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   :M1 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) เป้าหมาย 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (2) ประเด็น  6.  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (21) การต่อต้านการการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 210001 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (2) แผนแม่บทย่อย                 21.1 การปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)210102 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
แผนปฏิรูประดับประเทศ                   ที่ 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                      หมุดหมายที่  13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ          ที่ 6 การพัฒนาระบบวการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ                                            
                                                  ตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที ่6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ของสพฐ.                           ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด          - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา( SDG4) - 
กลยุทธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5       ที ่4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) :   V01 การปลูกจิตสำนึก 
ปัจจัย :  F0105 การปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที ่ปราบปรามการทุจริต  
           F0106 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
องค์ประกอบ(สนับสนุน) :V02  การพัฒนาระบบราชการ 
ปัจจัย :  F0206  กฎหมายได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
 
 

 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:wiratchaphat888@gmail.com
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ส่วนที่ 2 สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)       :M2-M3 
1) หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติจัดยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ได้กำหนดมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย                  
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและ                 
บูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู้เป้าหมาย   

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทย             
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยครูต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  หมวด 6                    
เรื่องวินัยและการรักษาวินัย กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องรักษาวินัยโดยเครง่ครัดและปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของรัฐบาลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก การที่จะปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์                      
แห่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ข้าราชการครูในสถานศกึษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านวินัยข้าราชการ                      
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายที่ใช้เป็น
หลักในการปฏิบัติราชการ อาทิ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535 และกฎหมายอ่ืน ๆ                       
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน  การบริการให้คำปรึกษา              
ด้านกฎหมายเพ่ือแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและในสถานศึกษาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์                     
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษา และเพ่ือรักษามาตรฐานการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
และป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนที่อาจเกิดข้ึนในหน่วยงานและในสถานศึกษา  กลุ่มกฎหมายและคดีจึงได้นำเสนอโครงการ
พัฒนาวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาสู่ความ                 
เป็นเขตสุจริตและสถานศึกษาสุจริตไปพร้อมกัน 
          2) วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   และการรักษาวินัยแก่บุคลากรในหน่วยงานการศึกษา   
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      และในสถานศึกษาทีใ่ห้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ  สามารถนำไปใช้ 

        ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.3 เพ่ือลดข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการทีเ่กิดข้ึนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและในสถานศึกษา   
 2.4 เพ่ือเสริมศกัยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาสู่ความเป็นเขตสุจริตและสถานศึกษาสุจริตไปพร้อมกัน 
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           3) เป้าหมาย  
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวินัย 
     และกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ จำนวน 208 คน  
  2. มีคู่มือวินัยข้าราชการ   

3. มีบทความด้านกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
    และเวปไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  รวมทั้งเผยแพร่ 
    ในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  และส่งให้สถานศึกษาในสังกัด  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาวินัย             
    การปฏิบัติราชการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  การเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
    ผ่านการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมวินัยทั้งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และในสถานศึกษา 
    ทุกแห่งในสังกัด  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ด้านกฎหมายที่ทันสมัยอยู่เสมอ และมีความพร้อม 

                         ในการช่วยปฏิบัติงานทางดา้นกฎหมายเพิ่ม 
3. สามารถลดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ และการใช้กฎหมายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

       การศึกษาและในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
   3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  1. เสริมความรู้ความเข้าใจด้านวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
  2.  สร้างความรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาวินัย การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม                      
       ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานการศึกษา 
  3.  ทำให้ป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.  ทำให้ลดพฤติกรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5.  ทำให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านกฎหมายและคด ี
  6.  สามารถลดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการทั้งในสำนักงานและสถานศึกษา  รวมทั้งเสริม 
       ศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษาก้าวสู่ความเป็นเขตสุจริตและสถานศึกษาสุจริต 
         ไปพร้อมกัน 
  7.  จำนวนการถูกดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดมีจำนวนลดลง 
       จากปีที่ผ่านมา 
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 3.4 ดัชนีชี้วดัความสำเร็จ 
1.ร้อยละ 100 ของผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติ 
2. มีบทความด้านกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 6 เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากร 

    ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเวบ      842ไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที ่
    การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  รวมทั้งเผยแพร่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  และส่งให้สถานศึกษาภาครัฐในสังกัด 

3. บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ด้านวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติราชการด้วยการอบรมผ่าน 
    สื่อออนไลน์ ซ่ึงปจัจุบันมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติราชการ  มีบาทความ คู่มือ/ 
   เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมวินัยเพ่ือให้เกิดตระหนัก และให้ความสำคัญกับ 
   การรักษาวินัย คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยการตระหนักรู้เปรียบเทียบได้จากการ 
   รอ้งเรียน หรือการดำเนินการทางวินัยที่ลดลงโดยในเชิงสถิติ 

 3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
                 ข้าราชการครู บุคลการทางการศึกษา และประชาชนที่ให้ความสนใจ 
      4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    วันที่ 1  มิถุนายน 2566 – วันที ่30 กันยายน 2566  
 ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ                          :M4-M5 
              งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5    งบประมาณ  20,000บาท  
(สองหมื่นบาทถ้วน)  จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยามนุษย์ รหัสงบประมาณ (20 หลัก) 
20004350002000000000 มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ไตรมาสที่
ใช้งบฯ 

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมอบรมให้ความรู้วินัยและระเบียบกฎหมายในการปฏิบตัิราชการ และเชิงปฏิบัติการสืบสวนข้อเท็จจริง 

3-4 
(มิ.ย-ก.ย.
2566) 

1. ค่าอาหารกลางวัน ผูเ้ข้าอบรมจำนวน 208 คน จนท.
15 คน รวม 223 คน 
 220 คนx50 บาท x 1 มื้อ   
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   ผู้เข้าอบรมจำนวน 208 คน จนท.15 คน 
 รวม 223 คน 
    220 คนx30บาท x 1 มื้อ  
3.ค่าตอบแทนผู้ทรงคณุวุฒิ  
   จำนวน 2 คน 
   600 บาท x 2 ช่ัวโมง x 2 คน 
 

 - 
 
 
 
 
 
- 
 
 

2,400 

11,000 
 
 
 
 
 

6,600 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
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5.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีความรู้ในเรื่องระเบียบ/กฎหมายไม่เพียงพอ 

การบริหารความเสี่ยง  จัดการอบรมเพ่ือให้ความรู้ในเรื่องระเบียบ/กฎหมาย   
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โครงการ                                 ประชุมขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5  
กลุ่มงานที/่หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอำนวยการ  สพป.นครราชสีมา เขต5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                  นางสุมาลี  บุญมาหล้า 
โทรศัพท์/โทรสาร                      044-208148 ต่อ 11   E-mail :sumalee_2512@hotmail.co.th 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย 1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ        

                ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ประเด็น   5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง  

                         มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)    200001 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
                                               ของผู้ใช้บริการ 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ        20.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  200501บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก 
                                               คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
แผนปฏิรูปประเทศ                        ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ                   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย ประสิทธิภาพ  
                                               และตอบโจทย์ประชาชน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ      ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
                                              ตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ 6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ของสพฐ.                        ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด             - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด         ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ันยืนด้านการศึกษา (SDG4) ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน 
                                                                    เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อน 
                                                                    ประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เหล่านั้น              
                                                                ในสดัส่วนสูงสามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ 
                                                                ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V03 ภาวะผู้นำของผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ 
ปัจจัย :  F0304 ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                 : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีภารกิจรับผิดชอบในการบริหารการ จัด

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
รวมทั้งภารกิจด้านอื่น ๆ ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์พึงประสงค์ ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด จะต้องดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและนําหลักเกณฑ์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการ กระจายอำนาจการบริหารและ
จัดการศึกษา ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
มาปรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษา จะทำให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ ดีมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6 ส่งผลถึงการจัดการศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูง
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างน่าพึงพอใจ เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสนองต่อนโยบายของทางราชการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  
รวมถึงข้อราชการอ่ืน ๆ  
 

 2)  วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ กระทรวงศึกษา สพฐ. และ สพป.นครราชสีมา เขต 5  
  2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 5  
  2.3 เพ่ือรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 

 3)  เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

    ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน  2,548 คน จำนวน 6 ครั้ง   
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   

    1. ได้รับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

    2. ได้รับทราบข้อราชการ ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอย่างถูกต้อง และทันต่อ
เหตุการณ์โลกข้อมูลข่าวสาร 

    3. พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด   
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจในแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ

จุดเน้น สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้น
การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพ่ือความสำเร็จขององค์กร สนองนโยบาย เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพ
ในการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  

 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำนโยบายยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ข้อราชการ 

ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาไปปฏิบัติและส่งต่อไปถึงโรงเรียนได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ ระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    
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3.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบความเคลื่อนไหวและสามารถนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้นได้ 
 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม-ธันวาคม 2565 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                   : M4 - M5 
 

               ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์รหัสงบประมาณ (20 หลัก) 
20004350002002000000 มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาส          
ที่ใช้งบฯ 

1. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา อำเภอโนนไทย 
ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 08.30-12.00 น.) 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนไทย อำเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

 1 
(ต.ค.- ธ.ค.

2565) 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    (จำนวน 493 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 
2. ป้ายไวนิล 

14,790 
 

5,000 

- 14,790  - 
 

5,000 

 

2. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา อำเภอขามทะเลสอ 
ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 13.30-16.30 น.) 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎรร์ังสรรค์ 
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(จำนวน 225 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 

6,750 - 6,750 -   
 

3. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา อำเภอขามสะแกแสง 
ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 08.30-12.00 น.) 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
รายการค่าใช้จ่าย 

      

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(จำนวน 321 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 

9,630 - 9,630 -   
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาส          
ที่ใช้งบฯ 

4. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา อำเภอพระทองคำ 
ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 13.30-16.30 น.) 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนถนนสุรนารายณฯ์ 
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   (จำนวน 308 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 

9,240 
  

- 9,240  
  

 

5. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา อำเภอเทพารักษ์  
ในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 08.30-12.00 น.) 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

1 
(ต.ค.- ธ.ค.

2565)  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(จำนวน 214 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 

6,420 - 6,420 -   

6. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา อำเภอด่านขุนทด ศูนย์ 1, 2, 3) 
ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 08.30-12.00 น.) 
หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา 
รายการค่าใช้จ่าย 

 

   

  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(จำนวน 490 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 

14,700 - 14,700  
 

 

7. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา อำเภอด่านขุนทด ศูนย์ 4, 5, 6) 
ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 13.30-16.30 น.) 
หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

   

  

รายการค่าใช้จ่าย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(จำนวน 517 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 

 
15,510  15,510   

8. ค่าวัสดุเหมาจ่าย 2,960   2,960   
รวมท้ังสิ้น 85,000 - 77,040 7,960  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
    5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
             - ความเสี่ยง 
     - 
   - การบริหารความเสี่ยง  
    - 
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โครงการ                                  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลุ่มงานที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอำนวยการ  สพป.นครราชสีมา เขต 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวศิริลักษณ์  เมียกขุนทด 
โทรศัพท์/โทรสาร          044-208148 ต่อ 11 E-mail : sirilak_05@yahoo.com 

 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                     : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย :  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
                        ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

    (2) ประเด็น :    1. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น  
                            และเป็นมืออาชีพ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   200001 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
    (2) แผนแม่บทย่อย :                 20.5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200501บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม    
                                             จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ หมุดหมายที ่13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ     ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
 ตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที ่6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ของ สพฐ. ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ันยืนด้านการศึกษา (SDG4) ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน 
                                                                    เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อน 
                                                                   ประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เหล่านั้น              
                                                               ในสัดส่วนสูงสามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ 
                                                               ภายในปี พ.ศ. 2573 
กลยุทธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 5  ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
 
องค์ประกอบ(หลัก) : V03 ภาวะผู้นำของผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ 
ปัจจัย :  F0304 ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:sirilak_05@yahoo.com
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                     : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล  
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และเลขาศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นับเป็นหัวใจสำคัญ               
ในการนำนโยบายสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา        
เพื่อจะได้นำไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื ่องที่สำคัญจะต้องมีการประชุม พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย 
ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม    
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ให้ไปสู่เป้าหมาย
ที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ตลอดทั้ง
ผลงานและภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานและสถานศึกษา ให้บุคลากรในสังกัด ตลอดทั้งหน่วยงานอื่น และสาธารณชน
ได้รับทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง
ที่จะต้องจัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระหว่าง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ฯ และบุคลากรในสังกัด
รวมถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

 2)  วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ กระทรวงศึกษา สพฐ. และ สพป.นครราชสีมา เขต 5  
  2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพป.นครราชสีมา เขต 5  
  2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
           2.4 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน รายงานผลตัวชี้วัดและนำข้อมูลจากผลการประเมินการปฏบิัติ
ราชการไปพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้มีคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  2.5 เพ่ือพัฒนาระบบและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3)  เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดทุกโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จำนวน 235 คน จำนวน 5 ครั้ง (เดือนเว้นเดือน) 
                2. ประชุมคณะบริหารสำนักงานเขตและประธานศูนย์พ ัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                    
และเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 40 คน จำนวน 3 ครั้ง 
   3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และเลขาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ได้รับฟังข่าวสารจาก สพฐ. ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร้น รายการพุธเช้าข่าว 
สพฐ. และได้ปรึกษาหารือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
  4. รายงานผลการปฏิบัติราชการได้ครบทุกข้อตามท่ีกำหนด 
  5. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา ของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที ่ หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.korat 5.go.th, สพฐ. 
www.obec.go.th, สื่อสังคมออนไลน์ และ จดหมายข่าว ไม่น้อยกว่า 20 ข่าว/เดือน 
 

http://www.obec.go.th/
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3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
     1. ไดร้ับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
     2. ได้รับทราบข้อราชการ ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื ่อนไหวทางการศึกษาอย่างถูกต้อง และทันต่อ

เหตุการณ์โลกข้อมูลข่าวสาร 
     3. พัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
      4. พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ความรู ้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และผู ้เข้าร่วมโครงการ   

สามารถนำความรู้ หรือข้อแลกเปลี่ยน นำไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  
 5. การรายงานผลมีความถูกต้องและมีผลคะแนนการรายงาน สูงขึ้น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 6. ได้พัฒนาระบบและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั ้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื ่อสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.3 ผลที่คาดว่าจะเกิด   

  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และเลขาศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าใจในแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ
จุดเน้น  สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์   เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อความสำเร็จขององค์กร สนองนโยบาย เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพในการ
บริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที ่สำคัญ ตลอดทั้งผลงานและภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์                    
สู่บุคลากรในสังกัด ตลอดทั้งหน่วยงานอื่น และสาธารณชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และเป็นที่ยอมรับ              
ของสาธารณชน 

3.4  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์และเลขาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ผู ้อำนวยการกลุ ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สามารถนำนโยบายยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ข้อราชการ ข่าวสาร                 
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาไปปฏิบัติและส่งต่อไปถึงโรงเรียนได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ มีการบริหารงาน               
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับด ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ และ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว และมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย โดยข่าวประชาสัมพันธ์             
ทุกข่าว สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ ได้ร้อยละ 100 

3.5  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังข่าวสาร จาก สพฐ. 

   2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบความเคลื่อนไหวและสามารถนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำไปใช้หรือพัฒนางานได้ 
                4. สำนักงานเขตพ้ืนที่สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้นได้ 
       5. บุคลากรและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการเขียนข่าว 
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 
 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 119,900 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื ่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จากแผนงานพื ้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศ ักยภาพทรัพยากรมนุษย์                         
รหัสงบประมาณ (20 หลัก) 20004350002002000000 มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมตามภารกจิงานของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 1) 
1.1 การประชุมคณะบริหารเขต, ประธานศูนย์ฯ และเลขาศูนย์ฯ      
     เดือนตุลาคม 2565 (คร่ึงวัน) 
รายการค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

 
 

1,750 

 
 
 

 
- 

 

 

1,750 

 
 

 

- 

1 
(ต.ค.- ธ.ค.

2565) 

1.2 การประชุมคณะบริหารเขต, ประธานศูนย์ฯ  
     เดือนพฤศจิกายน 2565 (คร่ึงวัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 40 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

1,400 

 
 
- 

 

1,400 

 
 
- 

 

1.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนธันวาคม 2565 (เต็มวัน) 
รายการค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (จำนวน 235 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
2. ค่าอาหารกลางวัน (จำนวน คน x 235 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

16,450 
18,800 

 
 
- 
- 

 
 

16,450 
18,800 

 
 
- 
- 

 

1.4 การประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และพุธเช้าเรามาคุยกัน 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565  
รายการค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุมบุคลากร 
   ในสังกัด พุธแรกของเดือน 
   - (จำนวน 80 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง)  
   - (จำนวน 75 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธอื่น ๆ  
    - (จำนวน 20 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 
   - (จำนวน 25 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 6 ครั้ง) 

 
 

 
 
 

2,800 
2,625 

 
1,400 
5,250 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

2,800 
2,625 

 
1,400 
5,250 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

รวมกิจกรรมที่ 1 56,075 - 56,075 -   
กิจกรรมที่ 2 การประชุมตามภารกิจงานของหน่วยงาน  
                และรองรับการติดตามและประเมินผล (ไตรมาสที่ 2) 
2.1 การประชุมคณะบริหารเขต,ประธานศูนย์ฯ 
เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 (คร่ึงวัน)   
รายการค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 40 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 
 
 

1,400 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

1,400 

 
 
 
 
 
- 

2 
(ม.ค.- มี.ค.

2566) 

2.2 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดอืนมกราคม–มนีาคม 2565 
     (คร่ึงวัน)  
รายการค่าใช้จ่าย 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 235 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 

8,225 

 
 
 
- 

 
 
 

8,225 

 
 
 
- 

 

2.3 การประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และพุธเช้าเรามาคุยกัน 
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566  
รายการค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เขา้ร่วมประชุมบุคลากรทุกวันพุธ 
   (จำนวน 25 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 11 ครั้ง) 

 
 
 

9,625 
 

 
 
 
- 

 

 
 
 

9,625 
 

 
 
 
- 
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

2.4 ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพฯ รอบ 6 เดือน  
ระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566  
รายการค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธแรกของเดือน  
   (จำนวน 50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 
 

 
 
 
 

3,500 
 

 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 

3,500 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 

รวมกิจกรรมที่ 2 22,750 - 22,750 -  
 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมตามภารกิจงานของหน่วยงาน  
                และรองรับการติดตามและประเมินผล (ไตรมาสที่ 3) 
3.1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดอืนเมษายน (ครึ่งวนั) 
รายการค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 235 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)  

 
 
 
 

8,225 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 

8,225 

 
 
 
 
- 

3 
(เม.ย.–มิ.ย.    

2566) 

3.2 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน (ครึ่งวัน) 
รายการค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 235 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

8,225 
 
- 

 
8,225 

 
- 

 

3.3 การประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และพุธเช้า เรามาคุยกัน 
ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566 
ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เขา้ร่วมประชุมบุคลากรทุกวันพุธ 
   (จำนวน 25 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 7 ครั้ง)  

 
 
 
 

6,125 
 

 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 

6,125 
 

 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 

 
3.4 ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566 
ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธแรกของเดือน  
   (จำนวน 50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง) 
 

 
 

 
 

1,750 
 
 

 
 

 
 
- 
 
 

 
 
 
 

1,750 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

 

รวมกิจกรรมที่ 3 24,325 - 24,325 -  
 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมตามภารกิจงานของหน่วยงาน  
                และรองรับการติดตามและประเมินผล (ไตรมาสที่ 4) 
4.1 การประชุมคณะบริหารเขต, ประธานศูนย์ฯ 
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม (ครึ่งวัน)   
รายการค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (จำนวน 40 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 
 
 
 

1,400 

 
 

 
 
 

- 

 
 
 
 

 
1,400 

 
 

 
 
 
- 

4 
(ก.ค.- ก.ย.

2566) 
 

4.2 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนกันยายน (ครึ่งวัน)   
รายการค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (จำนวน 235 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) 

 
 

8,225 
- 8,225 - 
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รายการ/กิจกรรม/รายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามลกัษณะการใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ไตรมาส 
ที่ใช้งบฯ 

4.3 การประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และพุธเช้า เรามาคุยกัน 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566  
ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พุธแรกของเดือน  
   (จำนวน 25 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 11 ครั้ง) 

 
 
 
 

9,625 
 

 
 
 
 
- 

 

 
 

 
 

9,625 
 

 
 
 

 
- 
 

 
 
 
 
 

4.4 ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพฯ รอบ 12 เดือน 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566 
ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา สพป.นครราชสมีา เขต 5 
รายการค่าใช้จ่าย  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  (จำนวน 50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 2 ครั้ง) 

 
 
 
 
 

3,500 
 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

3,500 
 

 
 
 
 
 
- 
 

 

รวมกิจกรรมที่ 4 22,750 - 22,750 -  
รวมทั้งสิ้น 119,900 -  119,900 -  

 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
  5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
             - ความเสี่ยง 
   1) ด้านงบประมาณ ด้านกำหนดการปฏิบัติการ ด้านเทคนิค ด้านค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ 
ด้านเทคนิค ด้านค่าใช้จ่าย 
   2) ด้านนโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน การประเมินของส่วนราชการ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
บุคลากร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ต้องได้รับการชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
 - การบริหารความเสี่ยง  
   1) ดำเนินโครงการตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีขั้นตอน โดยในทรัพยากรที่อยู่อย่างจำกัดมาดำเนินการ
ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   2) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ บุคลากร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย
และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา 
 
 
. 

           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แบบสรุปแผนงาน/โครงการตามแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 



 
 

 
แบบสรุปภาพรวมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ที ่ รายการ/กิจกรรม รายละเอียด หมายเหตุ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน กลั่นกรอง  

และจัดสรรงบประมาณ 
มี 

     คำสั่งที่ 461/2565 
 

2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ  
ตามข้อ 1 

4 ครั้ง  

3 งบประมาณท่ีเสนอขออนุมัติในครั้งนี้ 5,000,000  
4 งบประมาณตามข้อ 3 จำแนกเป็น 

4.1 งบประจำ (บริหารสำนักงาน) 
  

 รายละเอียดงบประจำ (บริหารสำนักงาน) หน้า 61  
       4.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,100,000  
       4.1.2 ค่าสาธารณูปโภค 

ฯลฯ 
900,000  

 4.2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2,000,000  
 รายละเอียดงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 โครงการตามงบพัฒนา 37 โครงการ  
 โครงการหลักตามกลไก กศจ. 5 โครงการ  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผน 1 



 
 

.                                                                                                                                                                                              แบบสรุป 1 
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบติัการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ย. 
ชาต ิ

แผน 
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 

นโยบาย
และจุดเน้น 

ศธ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ 

กลยุทธ์ 
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

การศึกษา
จังหวัด 

SDG4 

1 ขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพยีง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 1 10 การศึกษา 12 1 1 1 4 1 4.7 

2 สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษ สู่การ
ปฏิบัติ   

30,000 1 10 การศึกษา 12 3 1 3 5 1 4.7 

3 สถานศึกษาปลอดภัยจากภยัคุกคาม 
ทุกรูปแบบ 

50,000 1 01 การศึกษา 12 1 1 1 5 1 4.a 

4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 

30,040 3 12 การศึกษา 12 3 4 2 3 4 4.6 

5 การจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

22,000 3 12 การศึกษา 12 3 3 4 3 3 4.6 

6 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

30,000 3 12 การศึกษา 12 5 2 3 3 2 4.1 

7 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกวา่
สายสะพายและเหรียญจกัรพรรดิมาลา  
ประจำป ี 2566 

20,000 3 12 การศึกษา 12 5 3 3 3 3 4.a 

8 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

50,000 3 12 การศึกษา 12 5 3 3 3 3 4.a 

9 นิเทศแบบบูรณาการโดยใชห้้องเรียน 
เป็นฐาน (RBM) โรงเรียนในสังกัด สพป.
นครราชสีมา เขต 5 

140,000 3 12 การศึกษา 12 2 3 3 3 3 4.1 

10 เทคโนโลยีก้าวนำ นวัตกรรมกา้วหนา้ 60,000 3 12 การศึกษา 12 2 3 3 3 3 4.6 
11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียน 
30,000 3 12 การศึกษา 12 3 3 3 3 3 4.6 

12 พัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 

43,000 3 12 การศึกษา 12 2 3 3 3 3 4.c 212 



 
 

                        แบบสรุป1 
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบติัการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

ย. 
ชาต ิ

แผน 
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 

นโยบาย
และจุดเน้น 

ศธ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ 

กลยุทธ์ 
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

การศึกษา
จังหวัด 

SDG4 

13 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (SAR) 

50,000 3 12 การศึกษา 12 2 3 3 3 3 4.6 

14 การจัดการศึกษาปฐมวยัให้เกิดคุณภาพ 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

50,000 3 12 การศึกษา 12 2 3 3 3 3 4.2 

15 การประกวดและแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  
ปีการศึกษา2565ระดับชาต ิ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

200,020 3 12 การศึกษา 12 2 3 3 3 3 4.1 

16 สนุกกับการเรียนรู้กับสารานกุรมไทย          15,000 3 12 การศึกษา 12 2 3 3 3 3 4.6 
17 หลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง 30,000 3 12 การศึกษา 12 3 3 3 3 3 4.7 
18 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการ

อาหารกลางวันในโรงเรียน 
30,000 3 11 การศึกษา 12 3 3 2 3 3 4.1 

19 แนะแนวเด็กดีมีที่เรียนพากเพยีรสู่อาชพี 23,000 3 11 การศึกษา 12 3 4 2  4 4.1 
20 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “ โคก หนอง 

นา โมเดล” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
30,000 3 10 ทรัพยากร

ธรรมชาติฯ 
11 5 1 3 5 5 4.7 

21 “แดนซ์รวมพลัง เสริมสร้างสุขภาพ 
 ซีซ่ัน 2” 

30,000 3 11 การศึกษา 12 2 3 3 3 3 4.6 

22 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 15,000 3 13 การศึกษา 11 1 3 1  3 4.6 
23 สำนักงานน่าอยู่ นา่ทำงาน 30,000 3 10 การศึกษา 13 - 6 4 3 6 4.6 
24 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 18,000 4 17 การศึกษา 12 3 4 2 3 4 4.5 
25 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็ก
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

27,600 4 17 การศึกษา 12 3 3 3 3 4 4.5 

26 อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิ
 

15,000 5 10 การศึกษา 11 1 5 3 5 5 4.7 213 



 
 

                                                                                                แบบสรุป1 
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบติัการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

(บาท) 

ย. 
ชาต ิ

แผน 
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 

นโยบาย
และจุดเน้น 

ศธ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ 

กลยุทธ์ 
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

การศึกษา
จังหวัด 

SDG4 

27 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

30,040 6 20 การศึกษา 13 6 6 4 3 6 4.6 

28 เข็มทิศการบริหารจัดการศึกษาภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

240,000 6 20 การศึกษา 13 6 6 4 3 6 4.6 

29 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดา้นการเงิน  บัญชีและพสัด ุ

90,000 6 20 การศึกษา 13 6 6 4 3 6 4.6 

30 พัฒนาความพร้อมในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

86,400 6 20 การศึกษา 13 6 6 4 3 6 4.c 

31 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข้าราชการ  (ปจัฉิม)  

50,000 6 20 การศึกษา 13 5 6 4 3 6 4.c 

32 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้ 
สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  (PA Support Team) 

100,000 6 20 การศึกษา 13 5 6 4 3 6 4.c 

33 เสริมสร้างศักยภาพลูกจา้งในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต  5 

40,000 6 20 การศึกษา 13 5 6 4 3 6 4.c 

34  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

40,000 6 20 การศึกษา 13 6 6 4 3 6 4.6 

35 พัฒนาวินัยและกฎหมายที่ใช้ในการปฏบิัติ
ราชการ 

20,000 6 21 การศึกษา 13 6 6 4 3 6 4.c 

36 ประชุมขับเคลื่อนรวมพลังพัฒนาการศึกษา 
สพป.นครราชสีมา เขต 5  

85,000 6 20 การศึกษา 13 6 6 4 3 6 4.2 

37 การประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้สู่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

119,900 6 20 การศึกษา 13 6 6 4 3 6 4.2 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000  

214 



 
 

                                                                                               
                                                                                                                                                                                               แบบสรุป 1 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบติัการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรร0000 100000000000 
000ม 

งบประมาณ  

(บาท) 

ย. 
ชาต ิ

แผน 
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 

นโยบาย
และจุดเน้น 

ศธ 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ 

กลยุทธ์ 
สพฐ. 

ประเด็น
การพัฒนา

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

การศึกษา
จังหวัด 

SDG4 

             โครงการหลักตามกลไก กศจ.  
1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

30,000 1 10 การศึกษา 12 3 1 3 5 1 4.7 

2 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

15,000 5 10 การศึกษา 11 1 5 3 5 5 4.7 

3 โครงการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษา
พอเพียงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

30,000 1 10 การศึกษา 12 1 1 1 4 1 4.7 

4 โครงการสนุกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทย 15,000 3 12 การศึกษา 12 2 3 3 3 3 4.6 

5 โครงการหลักสูตรท้องถิ่นโคราชบ้านเอ๋ง 30,000 3 12 การศึกษา 12 3 3 3 3 3 4.7 

รวม 120,000  

215 
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สรุปแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ชาติ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านความมั่นคง 3 110,000 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน -  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20 928060 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 2 45,600 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 15,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

11 901,340 

รวม 37 2,000,000 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศ 

4 140,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่2 การผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1 30,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

16 812,620 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

3 71,040 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 15,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

12 931,340 

รวม 37 2,000,000 
กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัย 
ทุกรูปแบบ 

3 95,000 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

4 101,040 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

17 850,620 

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 13 953,340 
รวม 37 2,000,000 

แบบสรุป 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา   
ประเด็นการพัฒนาที ่1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตร
แปรรูปมูลค่าสูง 

-  

ประเด็นการพัฒนาที ่2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตพ้ืนที่
พิเศษ 

-  

ประเด็นการพัฒนาที ่3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับว
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง 

32 1,845,000 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

1 30,000 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ยกระดับด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

4 125,000 

รวม 7 2,000,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา   
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสังคมโคราช
และประเทศ 

3 110,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 

1 30,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

15 785,020 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

4 98,640 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของโคราช 

2 45,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 12 931,340 
รวม 37 2,000,000 

สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(SDG4 Roadmap) ของจังหวัดนครราชสีมา 

  

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 

5 423,020 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

3 254,900 

4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคา 
ที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

-  

4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น 
รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน  
การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 
2573 

-  

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้าง
หลักประกันว่ากลุ่มท่ีเปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และ
เด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

2 45,600 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิง
ในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้  
ภายในปี พ.ศ. 2573 

13 682,080 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่
จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษา
สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบ
สุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความ
ชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมี
ส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

5 135,000 

4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์
การศึกษาท่ีอ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

3 120,000 

4.b เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกา เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ 
อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และ
วิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

-  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนา
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

6 
 

339,400 
 

รวม 37 2,000,000 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
ที่  461 /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566-2570 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี มีความสำคัญต่อการบริหารงานขององค์กร                 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ให้สามารถควบคุม กำกับการพัฒนา
ภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกท้ังยังเพ่ิม         
ความมั่นใจในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากร  

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566-2570       
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5              
ซึ่งประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการยกร่างนโยบายและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ สพป.นครราชสมีา เขต 5 

1) นายศุภพงษา  จันทรังษ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5   ประธานกรรมการ 
2) นายชะโลม  ตรีศักดิ์  รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    กรรมการ   
3) นายจักราวุธ  วิจบ                รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5                                กรรมการ    
4) นางกนิษฐา ช่างถม  รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5                                กรรมการ 
5) นายนฐกร  แสงจันทร์   รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    กรรมการ 
6) ประธานศูนยพั์ฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกศูนย์     กรรมการ 
7) นางสาวอำไพ  แดนขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                              กรรมการ   
8) นางเจษฎาพร  ทศสูงเนิน      ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                     กรรมการ 
9) นายองอาจ  วิชัยสุชาติ           ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                           กรรมการ 
10) นายประสพชัย  ฉายขุนทด  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           กรรมการ 
11) นางพรรณทิพา  ประวันตา    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ 
12) นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์ ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา กรรมการ 
13) นางสาวพัชรี  รอดเข็ม รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุม่พัฒนาครฯู  กรรมการ  
14) นายวีรัชภัทร์ หิรัญวีรานนัท์   ที่ปรึกษากลุ่มกฎหมายและคดี     กรรมการ  
15) นางสาวมะลิดา  หงษ์ทอง นักทรพัยากรบุคคลช่วยราชการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ 
16) นางปราณีต  ศรีสำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                     กรรมการ 
17) นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ 
18) นางศจี   จิตสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                              กรรมการ 
19) นางฐิติฌารัตน์  สุวรรณโนบล เจ้าพนักงานธุรการ                       กรรมการ 
20) นางสาวจินตนา ตอพันดุง      นักประชาสัมพนัธ์      กรรมการ                                                                                                               
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21) นางเจริญ  ใสผุดผ่อง           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                             กรรมการ/เลขานุการ           
22) นางเดือนเพ็ญ  ทวดเสนา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าทีย่กร่างผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของ สพป.นครราชสีมา เขต 5/ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในระยะปี พ.ศ. 2566 – 2570 และนโยบายการพัฒนาการศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. คณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนการศึกษา 2566-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1) นายศุภพงษา  จันทรงัษ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5   ประธานกรรมการ 
2) นายชะโลม  ตรีศักดิ์  รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    กรรมการ  
3) นายจักราวุธ  วิจบ  รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    กรรมการ   
4) นางกนิษฐา ช่างถม  รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5                                กรรมการ 
5) นายนฐกร  แสงจันทร์   รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    กรรมการ 
6) ประธานศูนยพั์ฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกศูนย์     กรรมการ 
7) นายพนัธพัฒน์  พรมสวัสดิ์ ผู้แทน ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 กรรมการ 
8) นางสาวอำไพ  แดนขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                              กรรมการ   
9) นางเจษฎาพร  ทศสูงเนิน       ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                     กรรมการ 
10) นายองอาจ  วิชัยสุชาติ        ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                           กรรมการ 
11) นายประสพชัย   ฉายขุนทด   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
12) นางพรรณทิพา  ประวันตา    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ 
13) นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ ์ ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา กรรมการ 
14) นางสาวพัชรี  รอดเข็ม รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุม่พัฒนาครฯู  กรรมการ  
15) นายวีรัชภัทร์ หิรัญวีรานนัท์   ที่ปรึกษากลุ่มกฎหมายและคดี     กรรมการ  
16) นางสาวบัวคำ  จำปา    ศึกษานิเทศก์                กรรมการ 
17) นางสาวจีราภา  ฉิมสันเทยีะ ศึกษานิเทศก์                กรรมการ 
18) นางนุชรินทร์  ชาพันดุง ศึกษานิเทศก์                 กรรมการ 
19) นายบำรุงไทย  พันชนะ        ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
20) นางสาวนภาพร  ช่างทำ       ศึกษานเิทศก์       กรรมการ 
21) นายไพฑูรย์  ลือชา  ครโูรงเรียนบ้านละเลิงพิมานผู้แทนครูอำเภอด่านขุนทด  กรรมการ 
22) นางลำดวล เพ็ชรรอด ครูโรงเรียนโนนไทยผู้แทนครูอำเภอโนนไทย    กรรมการ 
23) ว่าท่ี ร.ต.ธีรวัฒน ์หมายติดกลาง   รองผอ.โรงเรยีนอนุบาลขามสะแกแสงผู้แทนครูอำเภอขามสะแกแสง            กรรมการ 
24) นางสาวสุภาวดี  ชาชิโย        ครูโรงเรียนบ้านพังเทียมผู้แทนครูอำเภอพระทองคำ          กรรมการ 
25) นางสาวลัดดาวัลย์ งามจันอัด รองผอ.โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อผู้แทนครูอำเภอเทพารักษ์  กรรมการ 
26) นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรคผ์ู้แทนครูอำเภอขามทะเลสอ กรรมการ 
27) นางวนาสวรรค์  ช่างเกวียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่วยราชการกลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 
28) นางมธุริน  แผลงจันทึก นักวิชาการศึกษา       กรรมการ 
29) นางสุมาลี  บุญมาหล้า นักจัดการงานทั่วไป      กรรมการ 
30) น.ส.ศิริลักษณ์  เมียกขุนทด นักจัดการงานทัว่ไป      กรรมการ 
31) นางสอ้ิง  สุขพงษ์  นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
32) นางณัฐนรี  ศิริ  นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการ 
33) นางรัตนา  กลิ่นสูงเนิน นักวิชาการพัสดุ       กรรมการ 
34) นางจุฑารัตน์  สิรภิูริภากร นักวิชาการเงินและบัญชี      กรรมการ 
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35) นางสุรัตน์  ช่วยงาน  นักทรพัยากรบุคคล      กรรมการ  
36) นางธนันพัชร์  ปิตริตันฉัตร    นักวิชาการตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
37) นางสาวมะลิดา  หงษ์ทอง นักทรพัยากรบุคคลช่วยราชการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ 
38) นางปราณตี  ศรีสำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                       กรรมการ 
39) นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ 
40) นางศจี   จิตสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ 
41) นางฐิติฌารัตน์  สุวรรณโนบล เจ้าพนักงานธุรการ                       กรรมการ 
42) น.ส.จินตนา  ตอพันดุง นักประชาสัมพันธ์              กรรมการ 
43) นายอำนาจ  ชุมพร  พนักงานราชการช่วยราชการ สพป.นครราชสีมาเขต 5  กรรมการ  
44) นางเจริญ  ใสผุดผ่อง           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                             กรรมการ/เลขานุการ           
45) นางเดือนเพ็ญ  ทวดเสนา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่จดัทำนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะปี  พ.ศ. 2566 – 2570 และจัดทำ
นโยบายการพัฒนาการศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 

3. คณะกรรมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566( วิเคราะห์โครงการ) 

1) นายศุภพงษา  จันทรังษ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    ประธานกรรมการ 
2) นายชะโลม  ตรีศักดิ์  รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    กรรมการ     
3) นายจักราวุธ  วิจบ   รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5    กรรมการ  
4) นางกนิษฐา  ช่างถม   รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5                               กรรมการ 
5) นายนฐกร  แสงจันทร์            รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5                                กรรมการ 
6) นางสาวอำไพ  แดนขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                              กรรมการ   
7) นางเจษฎาพร  ทศสูงเนิน      ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                     กรรมการ 
8) นายองอาจ  วิชัยสุชาติ           ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                          กรรมการ 
9) นายประสพชัย  ฉายขุนทด    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา               กรรมการ 
10) นางพรรณทิพา  ประวันตา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์        กรรมการ  
11) นายสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา กรรมการ 
12) นางสาวพัชรี  รอดเข็ม     รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/พัฒนาครูฯ           กรรมการ 
13) นายวีรัชภัทร์ หิรัญวีรานนัท์  ที่ปรึกษากลุม่กฎหมายและคดี           กรรมการ 
14) นางสาวมะลิดา  หงษ์ทอง นักทรัพยากรบุคคลช่วยราชการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ 
15) นางปราณีต  ศรีสำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                       กรรมการ 
16) นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              กรรมการ 
17) นางศจี   จิตสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                              กรรมการ 
18) นางฐิติฌารัตน์  สุวรรณโนบล เจ้าพนักงานธุรการ                       กรรมการ 
19) นางสาวจินตนา  ตอพันดุง นักประชาสัมพันธ์      กรรมการ 
20) นางเจริญ  ใสผุดผ่อง           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                กรรมการ/เลขานุการ           
21) นางเดือนเพ็ญ  ทวดเสนา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าทีบ่ริหารงบประมาณ และวิเคราะห์แผนงาน/โครงการภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรโดยคำนึงถึงความ
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บททีเ่กี่ยวข้องและนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และตอบสนองกลยุทธ์ และตัวชี้วัดของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือน ธันวาคม 2565 

3.วิทยากร/วิทยากรประจำกลุ่ม 
1) นายศุภพงษา  จันทรังษ์  ผู้อำนวยการสพป.นครราชสีมา เขต 5       วิทยากร 
2) นายชะโลม  ตรีศักดิ์   รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5                 วิทยากร 
3) นางเจริญ  ใสผุดผ่อง   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        วิทยากรประจำกลุ่ม 
4) นางสาวมะลิดา  หงษ์ทอง  นักทรัพยากรบุคคช่วยราชการกลุ่มนโยบายและแผน     วิทยากรประจำกลุ่ม 
5) นางปราณีต  ศรีสำโรง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 วิทยากรประจำกลุ่ม 
6) นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 วิทยากรประจำกลุ่ม 
7) นางศจี   จิตสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                วทิยากรประจำกลุ่ม 
8) นางเดือนเพ็ญ  ทวดเสนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                วทิยากรประจำกลุ่ม 
9) นางฐิติฌารัตน์  สุวรรณโนบล    เจ้าพนักงานธุรการ                             วิทยากรประจำกลุ่ม  

         มีหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และให้คำแนะนำในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
ของสพป.นครรราชสีมาเขต 5 (SWOT) และการจัดทำใบงานต่างๆ ในการประชุม 

4. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 

1) นายชะโลม  ตรีศักดิ์   รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5            ประธานกรรมการ 
2) นางเจริญ  ใสผุดผ่อง   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ   
3) นางสาวมะลิดา  หงษ์ทอง  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ 
4) นางปราณีต  ศรีสำโรง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 กรรมการ 
5) นางสาวสุภารัตน์ คูณขุนทด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                  กรรมการ 
6) นางศจี   จิตสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                    กรรมการ 
7) นางเดือนเพ็ญ  ทวดเสนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                            กรรมการ/เลขานุการ 
8) นางฐิติฌารัตน์  สุวรรณโนบล    เจ้าพนักงานธุรการ                         กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่รวบรวมโครงการ จัดพิมพ์ เพ่ือจัดทำรูปเล่มร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 
โดยดำเนินการให้แล้วเสรจ็ ภายในเดือนธันวาคม 2565 
5.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ในการจัดประชุม 
1) นางเจริญ   ใสผุดผ่อง            ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                      ประธานกรรมการ      
2) นางเดือนเพ็ญ  ทวดเสนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ    
3) นางประถม  คูณขุนทด  นักการภารโรง      กรรมการ 
4) นายภัทรวุฒิ  เอื้องคำประเสริฐ           ช่างไฟฟ้า      กรรมการ 
5) นางนิภาพร  นาชีวาน   นักการภารโรง      กรรมการ 
6) นางกนกกร  กิกขุนทด   แม่บา้น                            กรรมการ 
7) นายศราวุฒ ิ เพมขุนทด                    นักการภารโรง      กรรมการ 
8) นายสมชาย  ครึนสันเทียะ                 นักการภารโรง      กรรมการ  
9) นายอำนาจ  ชุมพร   พนักงานราชการ ช่วยราชการฯ    กรรมการ   
10) นายศักดา  งามขุนทด                    นักการภารโรง                                          กรรมการ/เลขานกุาร  
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มีหน้าทีจ่ัดสถานทีแ่ละอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 อนึ่ง ให้คณะกรรมการทุกคน ปฏิบัติงานและประสานการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา อย่าให้เกิด 
ความเสียหายแก่ทางราชการได้ 

สั่ง  ณ  วันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
                                                
                    
                                                        (นายศุภพงษา  จันทรังษ์) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต ๕
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

เอกสำรล ำดับที่ ๒/๒๕๖๖
กลุ่มนโยบำยและแผน

โทร ๐๔๔-๒๐๘๑๔๘ ต่อ ๑๓

www.korat5.go.th
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