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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ประวัติความเป็นมาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็นเขต พ.ศ. 2516 ประกาศราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 90 ตอนที่ 58 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2516 ก าหนดให้ศึกษาธิการเขต 10 มีส านักงาน

ศึกษาธิการเขตอยู่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และมีเขตภายในท้องที่ คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด 

พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ออกเป็นเขต พ.ศ. 2516 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็นเขต พ.ศ. 2520   

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 6 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2520 โดยให้แบ่งท้องที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นเขตการศึกษา 12 เขต โดยก าหนดให้เขตการศึกษา 10 มีส านักงานศึกษาธิการเขตตั้งอยู่ ณ จังหวัด

อุบลราชธานี และมีเขตภายในท้องที่ 6 จังหวัดคือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม 

จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 73 ง โดยก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตั้งอยู่ที่ อ าเภอห้วยผึ้ง ประกอบด้วยท้องที่ อ าเภอห้วยผึ้ง อ าเภอเขาวง อ าเภอค า

ม่วง อ าเภอกุฉินารายณ์ อ าเภอสมเด็จ อ าเภอนามน และกิ่งอ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือการบริหารและ

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 วันที่ 18 สิงหาคม 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่

การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง แก้ไขเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 ตั้งอยู่ที่ อ าเภอห้วยผึ้ง ประกอบด้วยท้องที่ อ าเภอห้วยผึ้ง อ าเภอเขาวง อ าเภอค าม่วง อ าเภอ

กุฉินารายณ์ อ าเภอสมเด็จ อ าเภอนามน และอ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นหนึ่งใน 183 เขต โดยมีผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  

1. นายจ านงค์ อาศิรวัจน์ ผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นคนแรก ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 5/2546  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 

2546 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2547 

2. นายประยงค์  โมคภา  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2551 

3. ว่าที่ ร.ต.ธน ุ วงษ์จินดา  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2554 

4. นายครรชิต  วรรณชา  ปฏบิัติหน้าที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2559 

5. นายวันชาติ  บัวสิงห์  ปฏบิัติหน้าที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2560 

6. นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2563 

7. นายสุริยะ  ใจวงษ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม  

พ.ศ. 2563 ถึง – 30 กันยายน 2564 
 

สถานที่ตั้ง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตั้งอยู่เลขท่ี 71 หมู่ 4 ถนนห้วยผึ้ง-นาค ู 

ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46240 ซ่ึงต้ังอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร 578 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา มีพ้ืนที่ในเขตบริการ  

รวม 7 อ าเภอ 47 ต าบล 590 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อ าเภอห้วยผึ้ง อ าเภอเขาวง อ าเภอนาคู  

อ าเภอกุฉินารายณ์ อ าเภอนามน อ าเภอสมเด็จ อ าเภอค าม่วง 
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เขตพื้นที่บริการ 7 อ าเภอ   

 

 
 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่บริการ  

อ าเภอ 

จ านวน 
ต าบล หมู่บ้าน ประชากร ตาม ทร.14 

ที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ใน
เขตพ้ืนที่บริการ 

โรงเรียนในสังกัด 

ห้วยผึ้ง 4 52 334 18 
นาคู 5 55 327 22 
เขาวง 6 70 298 16 
กุฉินารายณ์ 12 167 1,080 55 
นามน 6 69 461 20 
สมเด็จ 8 103 278 42 
ค าม่วง 6 74 553 26 

รวมทั้งสิ้น 47 590 3,331 199 
ที่มา : กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

 ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
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บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 

ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่  

อ าเภอห้วยผึ้ง อ าเภอเขาวง อ าเภอนาคู อ าเภอกุฉินารายณ์ อ าเภอนามน อ าเภอสมเด็จ และอ าเภอค าม่วง 

มีสถานศึกษา ในสังกัดภาครัฐ จ านวน 199 โรงเรียน มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาและ 

สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 

  1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 

กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  

  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่

การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 

การใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น 

ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  9. ด าเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

  10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ ใด 

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 

โครงสร้างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รอง  ผอ.สพป. 

กาฬสินธุ์ เขต 3 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีฯ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มสถานศึกษา 10 กลุ่ม 

สถานศึกษา 199 โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 6 
 

  
 

 
 

นายสุรยิะ  ใจวงษ ์

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร 

 

นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย ์

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 

นายชัยณรงค์  ฤทธิวงค์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 

นางวิภา  สายรตัน ์

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 

นายมนตรี  จันทวงศ์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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ผู้อ านวยการกลุ่ม 

นายเจษฎา  คะโยธา  
ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

 

นายอดิศักดิ์  ทวยล ี 
ผอ.กลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย ์

 

จ.อ.ไวกูล  มะลิรส  
ผอ.กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

 

นางมยุรี  ไชยโชต ิ 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางราตรี  พูลพัฒน ์ 
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 

 

นายสุปัน  สรุันนา 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ ์

ปฏิบัติหน้าที ่ผอ.กลุ่ม

พัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

นายประภวิษณุ์  จิตจักร 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่ม

นโยบายและแผน 

 

 

 

นางอาทิตยา  บริพันธ์ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่ม 

นิติการและคด ี

 
 

 

นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา 
ปฏิบัติหน้าที ่ผอ.กลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 8 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้

การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีการจัดการศึกษาดังนี ้

ตารางท่ี 2  จ านวนโรงเรียน/จ านวนนักเรียน/จ านวนครู แยกอ าเภอ  

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนคร ู
ห้วยผึ้ง 18 1,894 126 
นาค ู 22 1,954 113 
เขาวง 16 2,133 135 
กุฉินารายณ ์ 55 7,629 455 
นามน 20 2,850 143 
สมเด็จ 42 5,409 281 
ค าม่วง 26 4,292 249 

รวมทั้งสิ้น 199 26,161 1,502 
                 ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564  

และกลุม่บริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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จ านวนโรงเรียน

จ านวนนักเรียน

จ านวนครู
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ตารางท่ี 3  จ านวนโรงเรียน จ าแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120 คน) 125 
ขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) 72 
ขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน) 1 
ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนข้ึนไป) 1 

รวมทั้งสิ้น 199 
                 ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

 

 
 

  

0

50

100

150

ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-
120 คน)

ขนาดกลาง (นักเรียน 
121-600 คน)

ขนาดใหญ ่(นักเรียน 601-
1,500 คน)

ขนาดใหญพ่เิศษ (นักเรียน 
1,501 คนข้ึนไป)

125

72

1 1

แผนภูมิที ่2 แสดงจ านวนโรงเรยีน จ าแนกตามขนาด



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 10 
 

ตารางท่ี 4  จ านวนนักเรียนและห้องเรียน 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษา 2,196 2,147 4,343 365 
ประถมศึกษา 9,820 9,234 19,054 1,359 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,600 1,164 2,764 178 

รวมทั้งสิ้น 13,616 12,545 26,161 1,902 
                 ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 5  จ านวนนักเรียนแยกตามรายชั้นเรียน 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนรายช้ัน 
อนุบาล 1 0 
อนุบาล 2 1,958 
อนุบาล 3 2,385 

รวม 4,343 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,975 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,881 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3,399 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3,281 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3,231 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3,287 

รวม 19,054 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 880 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 976 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 908 

รวม 2,764 
รวมทั้งสิ้น 26,161 

                 ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนนักเรียนแยกตามรายชั้นเรียน

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

ประถมศึกษาปีท่ี 1

ประถมศึกษาปีท่ี 2

ประถมศึกษาปีท่ี 3

ประถมศึกษาปีท่ี 4

ประถมศึกษาปีท่ี 5

ประถมศึกษาปีท่ี 6

มัธยมศึกษาปีท่ี 1

มัธยมศึกษาปีท่ี 2

มัธยมศึกษาปีท่ี 3
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ตารางท่ี 6  รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ล าดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอนระดับ 
1 1046030249 กุดค้าวเทพพิทยา กุดค้าว กุฉินารายณ ์ ประถม 

2 1046030230 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุดค้าว กุฉินารายณ ์ ขยายโอกาส 

3 1046030238 หนองจระเข้เรืองศิลป์ จุมจัง กุฉินารายณ ์ ขยายโอกาส 

4 1046030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง แจนแลน กุฉินารายณ ์ ขยายโอกาส 

5 1046030254 นาโกวิทยาสงู นาโก กุฉินารายณ ์ ขยายโอกาส 

6 1046030242 นาขามวทิยา นาขาม กุฉินารายณ ์ ขยายโอกาส 

7 1046030216 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) บัวขาว กุฉินารายณ ์ ประถม 

8 1046030225 สมสะอาดพทิยาสรรพ์ สมสะอาด กุฉินารายณ ์ ขยายโอกาส 

9 1046030262 บ้านคุย สามขา กุฉินารายณ ์ ขยายโอกาส 

10 1046030227 หนองห้างอ านวยวทิย ์ หนองห้าง กุฉินารายณ ์ ประถม 

11 1046030257 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย ์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ ์ ขยายโอกาส 

12 1046030268 บ้านสวนผึ้ง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ ์ ขยายโอกาส 

13 1046030347 กุดปลาคา้วราษฎร์บ ารุง กุดปลาคา้ว เขาวง ขยายโอกาส 

14 1046030338 กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง ประถม 

15 1046030346 กุดสิมวิทยาสาร คุ้มเก่า เขาวง ขยายโอกาส 

16 1046030341 หนองแสงถวิลราษฎร ์ สงเปลือย เขาวง ขยายโอกาส 

17 1046030349 บ้านส้มป่อย สระพังทอง เขาวง ขยายโอกาส 

18 1046030352 บ้านหนองผือ หนองผือ เขาวง ขยายโอกาส 

19 1046030411 บ้านดินจี ่ ดินจี ่ ค าม่วง ขยายโอกาส 

20 1046030391 บ้านค าพิมูล ทุ่งคลอง ค าม่วง ขยายโอกาส 

21 1046030405 บ้านโจดนาตาล นาทนั ค าม่วง ขยายโอกาส 

22 1046030408 บ้านนาบอน นาบอน ค าม่วง ขยายโอกาส 

23 1046030398 สูงเนินวทิยาคม เนินยาง ค าม่วง ขยายโอกาส 

24 1046030393 ชุมชนโพนพิทยาคม โพน ค าม่วง ขยายโอกาส 

25 1046030505 บ้านนาค ู นาค ู นาค ู ประถม 

26 1046030520 บ้านจาน โนนนาจาน นาค ู ประถม 

27 1046030516 บ้านมว่งกุล บ่อแก้ว นาค ู ขยายโอกาส 

28 1046030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแล่นชา้ง นาค ู ขยายโอกาส 

29 1046030507 บ้านนากระเดา สายนาวัง นาค ู ประถม 
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ล าดับที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอนระดับ 
30 1046030471 นามนราษฎร์สงเคราะห ์ นามน นามน ขยายโอกาส 

31 1046030467 หนองหญ้าปล้อง ยอดแกง นามน ขยายโอกาส 

32 1046030483 สงเปลือยวิทยายน สงเปลือย นามน ขยายโอกาส 

33 1046030482 หนองบัวใน หนองบัว นามน ขยายโอกาส 

34 1046030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน ประถม 

35 1046030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ ประถม 

36 1046030322 บ้านกอกวิทยาคม ผาเสวย สมเด็จ ขยายโอกาส 

37 1046030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา มหาไชย สมเด็จ ขยายโอกาส 

38 1046030296 ชุมชนบ้านบอนวิทยา ล าห้วยหลัว สมเด็จ ประถม 

39 1046030297 หนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จ สมเด็จ ขยายโอกาส 

40 1046030299 สมเด็จประชานุเคราะห ์ สมเด็จ สมเด็จ ขยายโอกาส 

41 1046030312 หนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง สมเด็จ ประถม 

42 1046030305 ชุมชนหมูมน่เม็กวิทยาสรรพ ์ หมูม่น สมเด็จ ขยายโอกาส 

43 1046030495 ค าหมุนผดุงเวทย ์ ค าบง ห้วยผึ้ง ประถม 

44 1046030487 ไค้นุ่นวทิยาพนู ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง ขยายโอกาส 

45 1046030491 บ้านห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง ประถม 

46 1046030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง ขยายโอกาส 

                 ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 7  รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน ล าดับ
ที่ 

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

1 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห ์ 28 46030096 บ้านดินจี ่

2 46030002 บ้านโนนเที่ยง 29 46030099 ทุ่งคลองวิทยา 

3 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห ์ 30 46030102 บ้านค าพิมูล 

4 46030008 หนองหญ้าปล้อง 31 46030103 บ้านนาไร่เดียว 

5 46030011 สงเปลือยวิทยายน 32 46030104 บ้านโนนค้อ 

6 46030015 หนองบัวใน 33 46030105 นาทนัวิทยา 

7 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา 34 46030106 บ้านหนองสระพัง 

8 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 35 46030107 บ้านโจดนาตาล 

9 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 36 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา 

10 46030035 หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย ์ 37 46030109 บ้านนาบอน 

11 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง 38 46030115 บ้านหนองม่วง 

12 46030038 นาโกวิทยาสงู 39 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม 

13 46030043 นาขามวทิยา 40 46030129 บ้านกอกวิทยาคม 

14 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 41 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม 

15 46030054 สมสะอาดพทิยาสรรพ์ 42 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห ์

16 46030058 บ้านคุย 43 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล 

17 46030060 ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง 44 46030150 บ้านโนนชาด 

18 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (ค ากั้ง) 45 46030161 ชุมชนหมูมน่เม็กวิทยาสรรพ ์

19 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย ์ 46 46030164 ค าบงพิทยาคม 

20 46030073 บ้านกลาง 47 46030170 บ้านเหลา่สีแก้ว 

21 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 48 46030171 ไค้นุ่นวทิยาพนู 

22 46030075 บ้านสวนผึ้ง 49 46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 

23 46030078 กุดปลาคา้วราษฎร์บ ารุง 50 46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 

24 46030081 บ้านโพนสวาง 51 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร ์

25 46030083 กุดสิมวิทยาสาร 52 46030089 บ้านส้มป่อย 

26 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 53 46030092 บ้านหนองผือ 

27 46030095 บ้านโพนแพง 54 46030094 บ้านโพนนาด ี
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ตารางท่ี 7  รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ต่อ) 

ล าดับ
ที่ 

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน ล าดับ
ที่ 

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 

55 46030184 บ้านชาด    

56 46030188 โคกนาด ี    

57 46030194 บ้านมว่งกุล    

58 46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร    

                 ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

ตารางท่ี 8  จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 
ศึกษานิเทศก ์ 13 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2) 37 
พนักงานราชการ 3 
ลูกจ้างประจ า 3 
ลูกจ้างชั่วคราว 17 

รวมทั้งสิ้น 78 

                      ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ศึกษานิเทศก์

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค.(2)

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างช่ัวคราว
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ตารางท่ี 9  จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 170 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 10 
ข้าราชการคร ู 1,502 
ลูกจ้างประจ า 57 
พนักงานราชการ 80 
ลูกจ้างชั่วคราว 246 

-ธุรการโรงเรียน 76 
-พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 68 
-ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต 14 
-บุคลากรคณิตศาสตร์ 8 
-บุคลากรวิทยาศาสตร์ 10 
-นักการภารโรง 70 

รวมทั้งสิ้น 2,065 
                      ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงจ านวนบุคลากรในสถานศึกษา

ผู้อ านวยการสถานศึกษา

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ข้าราชการครู

ลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการ

ลูกจ้างช่ัวคราว
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบประมาณทั้งสิ้น 287,054,824 บาท 

ตารางท่ี 10  รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

งบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) เพิ่ม/ลด 

(บาท) งบประมาณ PO เบิกจ่าย คงเหลือ 
งบบุคลากร 21,968,200.00 22,379,000.00 - 22,262,548.36 116,451.64 410,800.00 
งบด าเนนิงาน 62,528,387.00 75,902,417.00 8,490,700.00 67,322,100.51 89,616.49 13,374,030.00 
งบลงทุน 24,282,800.00 59,162,440.00 23,201,872.00 35,952,476.14 8,091.86 34,879,640.00 
งบเงินอุดหนุน 126,643,799.00 125,272,932.00 - 125,211,682.00 61,250.00 -1,370,867.00 
งบรายจา่ยอื่น 4,364,875.00 4,338,035.00 - 4,337,961.00 74.00 -26,840.00 

รวมทั้งสิ้น 239,788,061.00 287,054,824.00 31,692,572.00 255,086,768.01 275,483.99 47,266,763.00 

                   ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

บุคลากร

ด าเนินงาน

ลงทุน

อุดหนุน

รายจ่ายอ่ืน
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ส่วนที่ 2  ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

ค่านิยมองค์กร  

บริหารโปร่งใส   ใส่ใจบริการ  ท างานเป็นทีม 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

      ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน มีคุณภาพ 
  

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 3. พัฒนาและสร้างเสริมให้ส านักงาน/สถานศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีสมรรถนะสูงสุดสู่การเป็นองค์กรการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศและยั่งยืน   
 4. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร บูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) 
เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ THAILAND 4.0  

5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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เป้าหมาย 

  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรียนทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ใช้การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  
ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

  แนวทางการด าเนินการ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
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   3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง
ในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต  
 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน  

2. ผู้เรียนมีความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด  
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 

  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น

ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy ) 
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคน  

  แนวทางการด าเนินการ 
 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการ

ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
  เป้าประสงค์ 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา  
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต 
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้  

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 

 มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
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5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  

7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการ
พัฒนาศักยกภาพามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้  

ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

5. ร้อยละผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม 

6. ร้อยละผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

7. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  

8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

9. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 
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  แนวทางการด าเนินการ 
   1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (O-NET, PISA) 
   2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
   3.  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
   4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
   5. พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

  เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development ) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง 

ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา  
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง  

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ  
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน  
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  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน

เสมอกัน 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และ

เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการด าเนินการ 
   1. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
   2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสอนงความต้องการของผู้เรียน  
   4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปพ.3 
 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs ) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและ

สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
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3. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

  แนวทางการด าเนินการ 
สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
  เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
และด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology ) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

3. ร้อยละของสถานศึกษา และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  
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8. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  แนวทางการด าเนินการ 
   1. สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรยีนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
 

มาตรฐานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

 ค าอธิบายมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลัก ธรรมาภิบาล
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอ านาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมาย  มี 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 ค าอธิบายมาตรฐาน  
 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา มี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ค าอธิบายมาตรฐาน  
 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตามบทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา

รวมทั้งการให้บริการ 
 

 ผลลัพธ์  (Result ) 
 “นักเรียนดี ครูเด่น ผู้บริหารคุณภาพ โรงเรียนเลิศล้ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มาตรฐาน” 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลการด าเนินงานตามภารกิจที่เกิดจาก
กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่หลากหลาย ดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

4. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

5. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT , O-NET) ปีการศึกษา 2563 
 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ด าเนินงานประสบผลส าเร็จเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการในแผนปฏิบัติการ และเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผลการปฏิบัติงานรายโครงการดังนี้ 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ                          
 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ในสถานศึกษา 

งบประมาณ 290,000 บาท  เบิกจ่าย 290,000 บาท คงเหลือ  0  บาท 
 

ผลการด าเนินโครงการ  
จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจ าปี 2564 ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศึกษา จ านวน 58 แห่ง ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส  โคโรนา2019    (COVID- 19)   
 

ปัญหาและอุปสรรค  
- ไม่มี 

แนวทางแก้ไข  
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
- ไม่มี 

 

ภาพกิจกรรม 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ 
 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านค าอีหงษ์ 

งบประมาณ 25,000 บาท  เบิกจ่าย 25,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านค าอีหงษ์  
2. เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน  

บ้านค าอีหงษ์  
3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านค าอีหงษ์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษและ

วิชาวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

1. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ประชุมครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้อง 
2. วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563 วางแผนการท างาน 
3. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะท างาน 
4. วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
5. วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นิเทศ ก ากับติดตามผล 
6. วันที่ 12 ธันวาคม 2563 สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

เชิงปริมาณ : นักเรียนมีทักษะด้านวิชาภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์และมีผล 
การทดสอบการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

ปัญหาและอุปสรรค  
จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม 

 

แนวทางแก้ไข  
เพ่ิมบุคลากรที่มีประสบการณ์เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
-ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
-ควรจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ และถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 

โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่สถานศึกษา 

งบประมาณ 48,000 บาท  เบิกจ่าย 44,736 บาท คงเหลือ  3,264 บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และบูรณาการการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  

3. เพ่ือสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตส านึกในปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา และบูรณาการการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  

5. เพ่ือบูรณาการการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการจัดการแบบมีส่วนร่วม
ในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  
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6. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นสถานศึกษา
พอเพียงเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาและขยายองค์ความรู้น ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

7. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ให้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีวิธีการด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  

- ด าเนินการในระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2564  
สถานที่   22 มกราคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  23 มกราคม 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  24 มกราคม 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  25 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  26 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 การด าเนินการกิจกรรมที่ 1 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ และคณะ ในประเด็น
ดังตอ่ไปนี้ 
  1. การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
  2. เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ และข้ันตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ 
  3. กระบวนการเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ และการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  4. การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และการน าเสนอ
การถอดบทเรียน 

- ด าเนินการในระหว่างวันที่ 4 และ 11 มิถุนายน 2564  
สถานที่   4 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 การด าเนินการกิจกรรมที่ 1 โดยการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์ 
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 3 ด้าน 8 องค์ประกอบ  
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1. การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
  2. เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ และข้ันตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ 
  3. กระบวนการเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ และการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

  4. การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และการน าเสนอ
การถอดบทเรียน 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินสถานศึกษา  
- ด าเนินการในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 

สถานที่   ระยะที่ 1 การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 
  22 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  23 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สถานที่  ระยะที่ 2 การนิเทศ ติดตามการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 6 เมษายน 2564 

30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
4 เมษายน 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6 เมษายน 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สถานที่  ระยะที่ 3 การนิเทศ ติดตาม การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 – 2, 7 – 8 เมษายน 2564 

1 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
7 เมษายน 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
8 เมษายน 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

การด าเนินการกิจกรรมที่ 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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 1. การประชุมวางแผนการด าเนินงานการนิเทศติดตามการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล เป็น 4 ชุด ประกอบด้วย คณะ ก.ต.ป.น. ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่โรงเรียนขอรับ
การประเมินสังกัด ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

2. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามตามค าสั่งออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามปฎิทิน
ปฏิบัติงาน ตามกรอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.ด้านการศึกษา 3 ด้าน 8 องค์ประกอบ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแนะน าสถานศึกษาให้จัดเตรียมเอกสาร การปรับบริบท ภูมิทัศน์ให้พร้อมรับการ
ประเมิน 

3. คณะกรรมนิเทศ ติดตามตามค าสั่ง ออกติดตามสถานศึกษาในวันประเมินเพื่อสังเกตการณ์ 
เก็บข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รับฟังการสะท้อนผลหลังการประเมิน น ามาสังเคราะห์
จัดท าข้อมูลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

- ด าเนินการในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2564 
สถานที่   การนิเทศ ติดตามการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับกาประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสมสะอาด
พิทยาสรรพ์ และโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

การด าเนินการกิจกรรมที่ 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 1. การประชุมวางแผนการด าเนินงานการนิเทศติดตามการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน
และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

2. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามตามค าสั่งออกนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ตามกรอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.ด้านการศึกษา 3 ด้าน 8 องค์ประกอบ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแนะน าสถานศึกษาให้จัดเตรียมเอกสาร การปรับบริบท ภูมิทัศน์ให้พร้อมรับการ
ประเมิน 

3. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามตามค าสั่ง ออกติดตามสถานศึกษาในวันประเมินเพ่ือ
สังเกตการณ์ เก็บข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รับฟังการสะท้อนผลหลังการประเมิน น ามา
สังเคราะห์จัดท าข้อมูลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ด าเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 35 
 

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพพร้อม
รับการประเมินฯ โดยมีวิธีการด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ของโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินฯ 
จ านวน 32 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 96 คน   

2. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้ 
    2.1 เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง และขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

      2.2 การบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      2.3 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน าเสนอการถอดบทเรียน 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

การด าเนินการกิจกรรมที่ 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 1. การประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา โดย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอผลการด าเนินงาน ตามประเด็นดังนี้ 
    2.1 การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
    2.2 การขับเคลื่อนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
    2.3 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดที่ขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 
    2.4 สถานศึกษาในสังกัดท่ียังไม่ประเมินตนเองเพ่ือขอรับการประเมินสถานศึกษา

แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
 จากการด าเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (โรงเรียนบ้าน
โจดนาตาล,โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม,โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ และโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์)
กิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตามกระบวนการและประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และยั่งยืน  
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 2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุก
ระดับชั้นน าสู่ความสมดุล ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม  
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
  1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  2) นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมน าความรู้ ได้รับการพัฒนา ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างยั่งยืน 
  3) ผู้ปกครอง ชุมชน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต 
  4. สถานศึกษาพอเพียง มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงอย่างยั่งยืน 
  5. สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนามีความพร้อมรับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ศึกษานิเทศก์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  

ปัญหาและอุปสรรค  
 1. เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินกิจกรรมไม่เป็นตาม
แผนที่วางไว้ ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบรวมกลุ่มได้ ต้องจัดแยกสถานศึกษา ท าให้งบประมาณที่ได้รับอย่าง
จ ากัดไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ท าให้การจัดกิจกรรมมีการรวบรัดท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนในบาง
กิจกรรมมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน ส่งผลให้เมื่อคณะกรรมการออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนต้องปรับแก้ซ่ึงมี
ระยะเวลาที่จ ากัด 
 2. เนื่องด้วยไตรมาสที่ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีกิจกรรมที่ด าเนินพร้อม
กันหลายโครงการ/กิจกรรม ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่องและมีระยะเวลาที่กระชั้นชิด รวมถึงปฏิทินการ
ประเมินแจ้งมายังเขตพ้ืนที่การศึกษาแบบกระชั้นชิดท าให้การนิเทศ ติดตามและประเมินผลก่อนการประเมินมี
ระยะเวลาที่เร่งรัดทั้งคณะกรรมนิเทศ ติดตาม และโรงเรียนในการปรับแก้งานรวมถึงปรับภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 
 3. เนื่องด้วยไตรมาสที่ 3 โรงเรียนในสังกัดอยู่ในระหว่างการปิดภาคเรียน และการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงท าให้การด าเนินการในส่วนการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนแกนน าต้องปฏิบัติในขอบเขตที่จ ากัด 
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 4. เนื่องด้วยไตรมาสที่ 4 โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงท าให้การด าเนินการในส่วนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในทุก
ด้านไม่เต็มที่ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

แนวทางแก้ไข  
 - วางแผนปฏิทินการด าเนินกิจกรรมตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องการการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ระดับสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรด าเนินงานตามมาตรฐานตัวชี้วัดของสถานศึกษาพอเพียง 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ  
62 ตัวบ่งชี้ อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
 2. สถานศึกษาควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการด าเนินงานการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เช่น การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย การอบรมพัฒนา เป็นต้น 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาเพ่ือความยั่งยืน เช่น การประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงทุกปี การอบรมให้ความรู้
สร้างความเข้าใจการด าเนินงานในสถานศึกษาแก่ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียน เป็นต้น 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาพอเพียงที่มีการปฏิบัติที่ดี มีผลงานส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป  

ระดับสพฐ. 
สพฐ.ควรจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการด าเนินงานและน าเสนผลงานที่เป็นแบบอย่าง

เกี่ยวกับการน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา สู่สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่าง
พอเพียง และสนับสนุนงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบงานระดับเขตพ้ืนที่เข้าร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือน ามาสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ภาพกิจกรรม 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา School mis 

งบประมาณ  100,000  บาท  เบิกจ่าย  100,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ระบบโปรแกรม การใช้
ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา  School MIS ได้   

2. เพ่ือพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

3. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

4. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้ โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
(School MIS) จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ของนักเรียนทุกระดับชั้น   

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

 พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการน าโปรแกรม การใช้ระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา School MIS ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และ
จัดท าฐานข้อมูลกลางให้เป็นฐานเดียวกันในการใช้ ระบบโปรแกรม School MIS 
 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

 เชิงปริมาณ 
 -.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 199 คน  
 เชิงคุณภาพ 

 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกคน มีความรู้ และสามารถเข้าระบบ โปรแกรมการบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกคน มีความรู้ และสามารถเข้าระบบ โปรแกรมการบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถใช้ โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) จัดท าเอกสารหลักฐาน
ทางการศึกษา ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ของนักเรียนทุกระดับชั้น 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมมีการโยกย้ายหรือบรรจุในต าแหน่งงานใหม่  
 2. ระยะเวลาในการด าเนินการจัดอบรม  
 3. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการรับผิดชอบงาน  
 4. อยากให้วิทยากรออกติดตามและไปให้ความรู้ที่โรงเรียนด้วยจะได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถ
แก้ปัญหาระหว่างลงข้อมูล 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    

 - 

ภาพกิจกรรม 

 

  

โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

งบประมาณ  20,000  บาท  เบิกจ่าย  20,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทางราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส 

 2. เพ่ืออ านวยวาสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรม
บริหารภาครัฐ สนับสนุนการให้บริการ และเพ่ิมช่องทางให้บริการ 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 41 
 

 3. เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในลักษณะโต้ตอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 4. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทราบข่าวสาร 
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

 1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าเว็บไซต์ 
 2. เสนอโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 
 3. ก าหนดกรอบและมาตรฐานเว็บไซต์ 
 4. ประสานวิทยาการ 
 5. ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. ผู้จัดท าเว็บไซต์ด าเนินการทดลองเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ปรับปรุงแก้ข้อผิดพลาดในการด าเนินงานของเว็บไซต์  
 9. ประกาศใช้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อสาธารณะ 
 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

 เชิงปริมาณ 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกคน มีความรู้ และใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
1. ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทางราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส 
2. อ านวยวาสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรม

บริหารภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการให้บริการ และเพ่ิมช่องทางให้บริการ 
3. ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในลักษณะโต้ตอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
4. บุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทราบข่าวสาร และ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร 

ปัญหาและอุปสรรค  

1. การเข้าใจเรื่องเว็บไซต์ การสร้าง การแก้ไข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
 2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการ และพัฒนาเว็บส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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แนวทางแก้ไข  

 - 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 - งบประมาณในการด าเนินด าเนินงานปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 - การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์ ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ภาพกิจกรรม  

 
 

    
 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

งบประมาณ  100,000  บาท  เบิกจ่าย  100,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อผู้มารับบริการ 
 2. เพ่ือสร้างความพึงพอใจของครูที่ใช้บริการ 
 3. เพ่ือเกิดความความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ 
 4. เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 4. ด าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม 
 5. ติดตามประเมินผล 
 6. สรุปผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

 เชิงปริมาณ 
- ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ ส านักงานให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นภาพลักษณ์ที่ดี 
- ซ่อมแซมสวนหย่อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สวยงาม 

 เชิงคุณภาพ 
- ท าให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
- ท าให้บรรยากาศที่ดีในการท างานในหมู่ของบุคลากรอย่างมีความสุข ส่งเสริมในด้านบริการ 

สู่ความเป็นเลิศ 

ปัญหาและอุปสรรค  

 - 

แนวทางแก้ไข  

 - 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 ควรให้มีการจัดสรรงบประมาณให้มากข้ึนกว่านี้ 
ภาพกิจกรรม 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

โครงการศึกษาดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET และ ITA.   

งบประมาณ  200,000 บาท เบิกจ่าย  148,400 บาท คงเหลือ  51,600  บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ แนวคิด และทักษะใหม่ๆ ในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงาน และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3.  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามภารงาน 
4. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาครูผู้สอนในการน าการทดสอบ O – NET ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียน

การสอน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

5. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับ   

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

1. ขั้นเตรียมการ 

1.1. เสนอโครงการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O – NET และ ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
เพ่ือขออนุมัติโครงการจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

1.2 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการศึกษาดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติ O – NET และ ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

1.3 ประสานการด าเนินงานการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ 

2. ขั้นด าเนินการ 
 ได้ด าเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O – NET และ ITA  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563  
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 
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3. ขั้นการวัดผลและประเมินผลการด าเนินการจัดโครงการ 
3.1 วิธีวัดและประเมินผล 

สังเกตความสนใจและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล เป็นแบบประเมินความพึงพอใจในการศึกษาดูงาน 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ O – NET และ ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ น ามาเฉลี่ย วิเคราะห์ผล 

สรุปและอภิปรายโครงการศึกษาดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O – NET และ 
ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  น าผลการวิเคราะห์ทั้งหมดมาสรุปรวม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการอบรมให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
  4.51 – 5.00  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก 
  2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
  1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นแบบร้อยละ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจ านวน 59 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.   ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ แนวคิด และทักษะใหม่ๆ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงาน 
2.   ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานได้ 
3. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าการทดสอบ O – NET  ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ

เรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

4. ครูผู้สอนมีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
ข้อสรุปผลการประเมินโครงการ ศึกษาดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O – NET และ ITA 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีดังนี้  
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ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการศึกษาดูงานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ O – NET และ ITA ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ด้านบุคลากรเข้ารับการอบรม ได้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
จ านวน 80 คน เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง ตั้งใจท ากิจกรรมทุกกิจกรรม 
 2. ด้านเนื้อหา ได้ปรับใช้กระบวนการเพ่ือน าไปปฏิบัติ 
 3. ด้านศึกษาดูงาน ด้านการทดสอบระดับชาติ O-NET และ ITA ได้รับความอนุเคราะห์จาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี  เขต 2  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการทดสอบระดับชาติ  
O-NET และ ITA การจัดกิจกรรมเพื่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน มีเทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ด าเนินกิจกรรมไปด้วยดี การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเวลา เนื้อหา และจุดประสงค์ของกิจกรรม
นั้นเป็นอย่างดี  

ปัญหาและอุปสรรค  

 - 

แนวทางแก้ไข  

 - 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 - 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษา โดยคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

งบประมาณ  100,000 บาท เบิกจ่าย  100,000 บาท คงเหลือ  0  บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด  
3. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารการศึกษา

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

 กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  
1.1 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และสรรหาคณะอนุกรรมการ  

ก.ต.ป.น. โดย จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมเรืองปัญญา 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

1.2 ประชุมจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา และเครื่องมือติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 มกราคม 
2564 ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดย จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564  
วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดย จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
2.1 ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด โดยคณะกรรมการ  

ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. โดย ปฏิบัติตามปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ตามแผนนิเทศติดตามของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

2.2 ประชุม น าเสนอผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย จัดประชุมคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ารายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
งานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานผลการติดตาม ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา และน าเสนอรายงานตามล าดับ ดังนี้ 
1)  เอกสารรายงาน กลุ่มสถานศึกษาที่ 1 - 10   จ านวน   10  เล่ม 
2)  เอกสารรายงาน โดยรวมกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 - 10  จ านวน   1  เล่ม 
3)  VTR สรุปรายงาน กลุ่มสถานศึกษาที่ 1 - 10  จ านวน   10  ชุด 
4)  VTR สรุปรายงานโดยรวมกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 - 10 จ านวน   1  ชุด 
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ผลการด าเนินโครงการ  
 รายงานผลการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มสถานศึกษาท่ี 1 - 10 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ผลการปฏบิัติโดยรวมของทั้ง 199 โรงเรียน มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด 
(  = 4.55) ส่วนการปฏิบัติรายด้านโดยรวมของทั้ง 199 โรงเรียน  พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไป มีระดับคุณภาพ
มากที่สุด (  = 4.59) ด้านการบริหารงานบุคลากร มีระดับคุณภาพมากท่ีสุด (  = 4.61) ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ มีระดับคุณภาพมากที่สุด (  = 4.62) ด้านการบริหารงานวิชาการ มีระดับคุณภาพมาก (  = 4.42) 
และวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน มีระดับคุณภาพมาก (  = 4.48) 
 ข้อค้นพบ  
 กลุ่มสถานศึกษาที่ 1 อ าเภอห้วยผึ้ง 
  กลุ่มสถานศึกษาที่ 1 อ าเภอห้วยผึ้ง มีจ านวน 18 โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
เป็นการบริหารโรงเรียนโดยใช้ทรัพยากรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนในการ
บริหาร โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติ เช่นฝึกทักษะอาชีพ สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น เหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การบริหารงาน 4 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ 4.57 เหมาะสมมากที่สุด 
 กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อ าเภอนาค ู
  กลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อ าเภอนาคู มีจ านวน 22 โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีบริบทที่มีภูมิทัศน์  
สะอาด เป็นระเบียบ มีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาวิชาการ เปิดโลกกว้างสู่ศตวรรษที่ 21 การบริหารงาน 4 ด้าน   
อยู่ในระดับคุณภาพ 4.37 เหมาะสมมาก 
 กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อ าเภอเขาวง 
  กลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อ าเภอเขาวง มีจ านวน 16 โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีบริบทที่มีภูมิทัศน์ 
สะอาด ร่มรื่น งามตา พัฒนางานอาชีพ กระติ๊บข้าวของชุมชน การบริหารงาน 4 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ 
4.72 เหมาะสมมากที่สุด 
 กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 อ าเภอกุฉินารายณ์ 
  กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 อ าเภอกุฉินารายณ์ มีจ านวน 17 โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีภูมิทัศน์
สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ อาคารสถานที่มีความเหมาะสม การจัดบรรยากาศเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้เชิงบวก มีความปลอดภัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต 
ตามมาตรฐาน การบริหารจัดการดีเยี่ยม ผู้เรียนเปี่ยมคุณธรรม การบริหารงาน 4 ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ 
4.70 เหมาะสมมากที่สุด 
 กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 อ าเภอกุฉินารายณ์ 
  กลุ่มสถานศึกษาที่ 5 อ าเภอกุฉินารายณ์ มีจ านวน 18 โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีภูมิทัศน์ทาง
กายภาพ อาคาร สถานที่ สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน จุดเด่น การน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะอาชีพ การบริหารงาน 4 ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ 4.46 เหมาะสมมาก 



 

 





 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 49 
 

 กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 อ าเภอกุฉินารายณ์ 
  กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 อ าเภอกุฉินารายณ์ มีจ านวน 20 โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่สภาพบริบท 
ทางกายภาพบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียนสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ  
มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ จุดเด่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะอาชีพ และส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การบริหารงาน 4 ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ 4.55 เหมาะสมมากที่สุด 
 กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อ าเภอนามน 
  กลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อ าเภอนามน มีจ านวน 20 โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่สภาพบริบทเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ อาคารเรียน ห้องเรียน มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียนสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ  
มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ จุดเด่นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะอาชีพ และส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การบริหารงาน 4 ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ 4.52  เหมาะสมมากท่ีสุด 
 กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 อ าเภอสมเด็จ 
  กลุ่มสถานศึกษาที่ 8 อ าเภอสมเด็จ มีจ านวน 19 โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดี
เหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาคารสถานที่สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน การบริหารงาน 4 ด้าน อยู่ในระดับ
คุณภาพ 4.41 เหมาะสมมาก 
 กลุ่มสถานศึกษาที่ 9 อ าเภอสมเด็จ 
  กลุ่มสถานศึกษาที่ 9 อ าเภอสมเด็จ มีจ านวน 23 โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ภูมิทัศน์ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน จัดห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม การบริหารงาน 4 ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ 
4.51 เหมาะสมมากที่สุด 
 กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อ าเภอค าม่วง 
  กลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อ าเภอค าม่วง  จ านวน 26 โรงเรียน จุดเด่น “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม  
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ตามบริบท ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา  
การบริหารงาน 4 ด้าน  เฉลี่ยรวม 4.71 ระดับดีเยี่ยม 

ปัญหาและอุปสรรค  
        - 
แนวทางแก้ไข  
        - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ระดับสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาควรด าเนินการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  
เป็นปัจจุบัน 
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 2.  สถานศึกษาควรสร้างเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยกจัดการศึกษา 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนอย่างแท้จริง 
 2.  น าข้อมูลจากการนิเทศติดตามมาสะท้อนผล และน าข้อมูลมาใช้เป็นกรอบในการวางแผนใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 

ภาพกิจกรรม 

    
 

โครงการประชุมคณะผู้บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ 3 ผ่านระบบ Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” 

งบประมาณ  68,000  บาท  เบิกจ่าย  68,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ.ก าหนด 
 2. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

ประชุมคณะผู้บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผ่านระบบ Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

 เชิงปริมาณ   
- ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน   
- ก าหนดประชุมทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 จ านวน 34 ครั้ง 

 เชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ สพฐ.ก าหนด 

- ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 
 

ปัญหาและอุปสรรค  
        - 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 51 
 

แนวทางแก้ไข  
        - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
        - 
ภาพกิจกรรม 

 
          

โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย  20,000 บาท คงเหลือ   0  บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดรับทราบนโยบายข้อราชการ ระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติ

ให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
2. เพ่ือให้การประสานงานราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

1. ก าหนดวันประชุมและประสานแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม 
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม สถานที่จัดประชุม 
3. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   
4. จัดท ารายงานการประชุม 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

เชิงปริมาณ    
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 199 คน  
2. ผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 13 คน  
3. ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน  
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4. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมประชุม
ได้รับทราบเป้าหมายและด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตลอดจนรับทราบแนวนโยบาย และข้อราชการได้อย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5. การบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลแก่
นักเรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

เชิงคุณภาพ     
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดรับทราบนโยบายข้อราชการ ระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติให้เกิด

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการประสานงานราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรค  
        - 
แนวทางแก้ไข  
        - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
        - 
 

โครงการการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา “ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในยุคความปกติในรูปแบบใหม่” 

งบประมาณ  200,000 บาท  เบิกจ่าย  200,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา และทิศทางใหม่ในการขับเคลื่อน

ด้านการศึกษาทุกระดับ 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
อย่างมืออาชีพในยุคความปกติรูปแบบใหม่ อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 3. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทิศทางใหม่ใน
การขับเคลื่อนด้านการศึกษาทุกระดับ และแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมืออาชีพ 
ในยุคความปกติรูปแบบใหม่   
  



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 53 
 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

ก าหนดจัดประชุม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  จ านวน  220  คน  ประกอบด้วย 
  1. ผู้บริหารการศึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

เชิงปริมาณ    
ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 

ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 220 คน 

เชิงคุณภาพ     
 ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษา 
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลก และทิศทางใหม่ในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาทุกระดับ และสามารถน าความรู้ 
ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในยุคความปกติรูปแบบใหม่ให้สูงขึ้น     

ปัญหาและอุปสรรค  
        - 
แนวทางแก้ไข  
        - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
        - 
ภาพกิจกรรม 
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โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

งบประมาณ  50,000  บาท  เบิกจ่าย  50,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถวิเคราะห์โครงการฯ/จัดท าโครงการฯ/และรายงานผลการด าเนินงาน

ตามโครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้บุคลากรมีจิตบริการ ต้อนรับผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจจนผู้บริการเกิดความประทับใจ  
3. เพ่ือก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมในระยะยาว และระยะสั้นให้สอดคล้องกับ จุดเน้น 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หน่วยงานและสภาพปัญหาความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

4. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ และสนองต่อ 
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทางการด าเนินงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  

5. เพ่ือให้มีระบบการท างานที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566(ปรับปรุง 
2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2564) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผลการด าเนินโครงการ  
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มาเพ่ือทบทวนผล
การด าเนินงานและน ามาปรับปรุงในแผนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง พ.ศ.2564) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
พ.ศ. 2563-2566(ปรับปรุง 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปเล่มรายงาน
ร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566(ปรับปรุง 2564) และร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการวิพากษ์แผน 
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 3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ด าเนินการจัดประชุมประชุมวิพากษ์
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือขอค าแนะน าจาก ก.ต.ป.น. และประธานกลุ่มสถานศึกษา และสรุปเป็น ร่างแผนฯ เพ่ือขอเห็นขอบจาก 
กศจ. ต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรค  

 เนื่องจากการด าเนินงานตามโครงการ จัดประชุม ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีผู้มาใช้บริการท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ออกจากห้องประชุมมาให้บริการ การด าเนินการ
บางช่วงต้องหยุดชะงัก แต่สามารถด าเนินการได้ตามโครงการ 

แนวทางแก้ไข  

 - 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 ในการด าเนินการ หากประชุมนอกสถานที่ การด าเนินการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน  

งบประมาณ  30,000  บาท  เบิกจ่าย  30,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถช่วยเหลือ สนับสนุน การด าเนินงาน  

สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด  

2. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้องค์กร พร้อมให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด  

3. เพ่ือพัฒนา สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทางการเงิน การบัญชีและระบบการปฏิบัติงานที่ดี  
ของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ จ านวน 50 แห่ง ดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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1.2 ตรวจสอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
1.2.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
1.2.2 เงินรายได้สถานศึกษา 

1.3 ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 5 ประเภท 

1.4 ตรวจสอบการเงินการบัญชี (ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ 10 ประเด็น) 
กิจกรรมที่ 2 การอบรม พัฒนา และอ่ืน ๆ 1. การอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุ

ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 199 แห่ง 2. การอบรมของเจ้าหน้าที่หน่วย
ตรวจสอบภายใน 3. ตรวจสอบเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายและการประสานงานกับ ส่วนราชการอ่ืน 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้จัดท า                         

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นกิจกรรมด้านการตรวจสอบ รวม 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้                                        
 1.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ     
 1.2 ตรวจสอบงบเดือนใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย เดือน มีนาคม 2564                                             
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ จ านวน 50 แห่ง ดังนี้                                  
 2.1 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                       
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
จ านวน  15 แห่ง                                                                                                                               
 2.2 ตรวจสอบการด าเนินงาน ดังนี้                                                                                                     
      2.2.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน)  จ านวน  10 แห่ง          
      2.2.2 เงินรายได้สถานศึกษา        จ านวน  10 แห่ง                                                                           
 2.3 ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล                     
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 5 ประเภท        จ านวน    5 แห่ง                                                                     
 2.4 ตรวจสอบการเงินการบัญชี (ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ 10 ประเด็น) จ านวน   20 แห่ง
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการอบรม พัฒนา และอ่ืน ๆ                                                                                         
 3.1 การอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุส าหรับสถานศึกษาในสังกัด                               
ปีงบประมาณ 2564          จ านวน 199 แห่ง                                                                                                       
 3.2 การอบรมของเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                              
 3.3 ตรวจสอบเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายและการประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน 
กิจกรรมที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ได้ด าเนินการแล้ว ประกอบด้วย  
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กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้                                        
 1.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ     
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ จ านวน 50 แห่ง (รายงานผลการตรวจสอบ
รอบ 6 เดือนแล้ว จ านวน 25 แห่ง) ดังนี้                                                                                                                       
 2.1 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                       
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
จ านวน  15 แห่ง                                                                                                                               
 2.2 ตรวจสอบการด าเนินงาน ดังนี้                                                                                                     
      2.2.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน)   จ านวน   5 แห่ง          
      2.2.2 เงินรายได้สถานศึกษา        จ านวน   5 แห่ง                                                                           
 2.3 ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล                     
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 5 ประเภท        จ านวน   5 แห่ง  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการอบรม พัฒนา และอ่ืน ๆ                                                                                         
 3.1 การอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุส าหรับสถานศึกษาในสังกัด                               
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 199 แห่ง (มิได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19))                                                                                                                           
 3.2 การอบรมของเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                              
 3.3 ตรวจสอบเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายและการประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน 
      ดังนั้น กิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                  
ที่ต้องด าเนินการและต้องรายงานผลรอบ 12 เดือน (1 เมษายน  ถึง 30 กันยายน 2564) ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3                                        
  กิจกรรมย่อยข้อ 1.2 ตรวจสอบงบเดือนใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย เดือน มีนาคม 2564                                             
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ จ านวน 50 แห่ง (รายงานผลการตรวจสอบ
รอบ 6 เดือนแล้ว จ านวน 25 แห่ง เหลือต้องรายงานผลการตรวจสอบรอบ 12 เดือน จ านวน 25 แห่ง) ดังนี้                              
  กิจกรรมย่อยข้อ 2.2 ตรวจสอบการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อย่อย                                                                                                    
                2.2.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน)   
            จ านวน     5  แห่ง                                                                                  
          2.2.2 เงินรายได้สถานศึกษา               จ านวน    5  แห่ง                                                                           
  กิจกรรมย่อยข้อ 2.4 ตรวจสอบการเงินการบัญชี (ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ 10 ประเด็น) 
            จ านวน   20  แห่ง 
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ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3                                        
กิจกรรมย่อยข้อ 1.2 ตรวจสอบงบเดือนใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย เดือน มีนาคม 2564                          
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ                                                                                                
 1. เพ่ือให้มั่นใจว่าการเบิกจ่ายมีใบส าคัญและหลักฐานการจ่ายครบถ้วน                                                       
 2. เพ่ือให้มั่นใจว่าการเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภทถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ                       
ที่เก่ียวข้อง                                                                                                                      
 3. เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการเก็บหลักฐานการจ่ายเป็นระบบ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน                                     
ขอบเขตการตรวจสอบ                                                                                                           
 งบเดือนใบส าคัญและหลักฐานการจ่ายของเดือน มีนาคม 2564 
ผลการตรวจสอบ                                                                                                
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ตรวจสอบ
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ทั้งกรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยกรมบัญชีกลาง 
และกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) เดือน มีนาคม 2564 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น                   
95 ฎีกา แยกเป็น 
 1. ฎีกาเงินงบประมาณ   จ านวน  92 ฎีกา ประกอบด้วย 
     1.1 ฎีกาจ่ายผ่านส่วนราชการ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา)   จ านวน 84 ฎีกา ได้แก่  
  - เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2563        1    ฎีกา 
  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ / ประชุมเชิงปฏิบัติการ           10     ฎีกา 
  -  ค่าจ้างชั่วคราว                           10     ฎีกา 
  -  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        1    ฎีกา  
  -  ค่าไฟฟ้า สนง.เขต /โรงเรียน         8    ฎีกา 
   -  ค่าไปรษณีย์           1    ฎีกา  
   -  น้ าประปา สนง.เขต          1    ฎีกา 
  -  เงินประกันสังคม         8    ฎีกา 
       -  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไข้ใน/นอกข้าราชการ /บ านาญ            11    ฎีกา 
  -  ค่าสวัสดิการการศึกษาบุตรข้าราชการ /บ านาญ              8    ฎีกา 
  -  ค่าเช่าบ้าน          1    ฎีกา 
  -  เงินช่วยพิเศษข้าราชการ /บ านาญ      5    ฎีกา 
  -  ค่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน         3    ฎีกา 
  -  ค่าพาหนะเรียนรวม                  16    ฎีกา  
 1.2 ฎีกาเบิกจ่ายเงินตรงเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิโดยกรมบัญชีกลาง  จ านวน   8    ฎีกา ได้แก่  
  -  ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเขต ฯ       1   ฎีกา 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 59 
 

   -  ค่าก่อสร้างส้วมโรงเรียน        3   ฎีกา  
  -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน       3   ฎีกา   
  -  ค่าโทรศัพท์ สนง.เขต         1   ฎีกา  
  2. ฎีกาเงินนอกงบประมาณ          จ านวน   0   ฎีกา  
  3. ฎีกาท่ียกเลิก              จ านวน   3   ฎีกา  

1. การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย    
 จากการตรวจหลักฐานการจ่ายเดือน มีนาคม 2564 จ านวน 92 ฎีกา ประกอบด้วย                                    
ฎีกาจ่ายผ่านส่วนราชการ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) จ านวน 84 ฎีกา และฎีกาเบิกจ่ายเงินตรงเจ้าหนี้    
หรือผู้มีสิทธิโดยกรมบัญชีกลาง จ านวน 8 ฎีกา ปรากฏว่าไม่มีการเรียกคืนเงิน แต่มีความคลาดเคลื่อน                  
จากระเบียบ กฎหมายของทางราชการที่เก่ียวข้อง จ านวน 51 ฎีกา คิดเป็นร้อยละ 55                                         
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 
 1.1 ฎีกาจ่ายผ่านส่วนราชการ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา)     
  1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
   ข้อสังเกต  
   เขียนสาระส าคัญในแบบ 8708 ส่วนที่ 1 (ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)                                                  
ไม่ครบถ้วน เช่น จ านวน วัน เวลา ไม่สอดคล้องกับจ านวนเงินที่เบิก / รายละเอียดการใช้รถส่วนบุคคล                      
ไม่ระบุรายละเอียดการเดินทางจากท่ีใดไปที่ใด , ไม่เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่ใช้เดินทางฯ    
  1.1.2 เงินยืมไปราชการ / ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   ข้อสังเกต 
    - สัญญาเงินยืมไม่มีรายละเอียด /ไม่มีประมาณการ  
    - ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะในการเดินทางไปราชการ แต่เขียนแบบ บก.111 
(ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน) ประกอบการล้างหนี้                                                              
   - จ่ายค่าประธานในพิธีเปิด ไม่สอดคล้องกับเวลาในตารางอบรม   
  1.1.3 ค่าไฟฟ้าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ค่าไปรษณีย์/ค่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน  
   ข้อสังเกต 
   ใบเสร็จรับเงินที่เป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงิน เป็นใบเสร็จแบบกระดาษความร้อน                                  
(Thermal Paper) แผ่นบาง ๆ ลบเลือนง่าย       
  1.1.4 สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล / สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร /ค่าเช่าบ้าน   
   ข้อสังเกต 
   สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
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       -  เขยีนขอเบิกเงินในแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล                    
(แบบ7131) ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่บอกว่าป่วยเป็นโรคอะไร , เข้า - ออก รพ.เมื่อวันเดือนปี ใด , 
ใบเสร็จรับเงินไม่ระบุเล่มที่ เลขท่ี และไม่ระบุวัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
   -  มีการน าเรื่องเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการบ านาญ                     
เบิกรวมกับเรื่องเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการครู 
   สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
   -  เขียนขอเบิกเงินในแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร                          
(แบบ7223) ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุชื่อคู่สมรส ,ไม่ระบุว่าบุตรเป็นบุตรล าดับที่...ของบิดามารดา ,
ขอใช้สิทธิเนื่องจาก.... , ชั้นปีที่ที่ศึกษา..., ไม่ระบุชื่อสถานศึกษา , ไม่ระบุว่าเสนอใคร , ไม่ประทับตราชื่อ 
ต าแหน่งผู้อนุมัติ 
   ค่าเช่าบ้าน   
   -  เขียนขอเบิกเงินในแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) ไม่สมบูรณ์                          
ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่เขียนเลขที่อนุมัติและวันเดือนปีที่ได้รับอนุมัติตามแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (6005)                            
ในแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) , ใบเสร็จรับเงินไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงิน ,                                 
ใบเสร็จรับเงินไม่ระบุเล่มที่ เลขท่ี 
  1.1.5. ค่าพาหนะเรียนรวม 
   ข้อสังเกต 
   สัญญาจ้าง มีการปิดอากรแสตมป์ แต่มิได้ขีดเส้นคร่อมฆ่าแสตมป์ที่ปิดทับกระดาษ                          
และมิได้ลงวันเดือนปี ก ากับ 
 1.2. ฎีกาเบิกจ่ายเงินตรง 
        ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน /ค่าก่อสร้างส้วมโรงเรียน   
        ข้อสังเกต 
         1) บันทึกข้อความขอเบิกเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3                           
ไม่มีรายละเอียด เช่น แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ  
         2) สัญญาจ้าง มีการลงนามในสัญญาโดยไม่อ้างค าสั่งการได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1340/2560                 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560)                                                                     
         3) ในสัญญาจ้าง ข้อ.2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา (เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้) มิได้มีการระบุรายละเอียด/รายละเอียดไม่สมบูรณ์ (ไม่นับจ านวนหน้า                    
ของเอกสาร) 
         4) ผู้ควบคุมงานจ้าง เขียนรายละเอียดในสมุดบันทึกควบคุมงานจ้าง ไม่สมบูรณ์/ไม่ละเอียด 
         5) สัญญาจ้างไม่ติดอากรแสตมป์หรือสลักหลังตราสาร 
          6) ใบส่งมอบงานจ้าง ที่ไม่มีตราประทับรับหนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงโรงเรียน   
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2. การเก็บหลักฐานการจ่าย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีการควบคุมจัดเก็บหลักฐานการจ่าย   
อย่างเป็นระบบ โดยควบคุมเป็นรายฎีกา เมื่อได้เอกสารหลักฐานประกอบฎีกาครบถ้วน จัดเก็บรวมกัน                     
เป็นเดือน และน าไปเก็บท่ีห้องเก็บเอกสารหลักฐานโดยเฉพาะ ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย                                
สะดวกต่อการสืบค้น 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ จ านวน 50 แห่ง (รายงานผลการตรวจสอบ
รอบ 6 เดือนแล้ว จ านวน 25 แห่ง เหลือต้องรายงานผลการตรวจสอบรอบ 12 เดือน จ านวน 25 แห่ง) ดังนี้                               
กิจกรรมย่อยข้อ 2.2 ตรวจสอบการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อย่อย                                                                                                                                  
2.2.1 การตรวจสอบเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการอาหารกลางวัน)                                     
 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 5 แห่ง 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ทราบว่าโรงเรียนในสังกัด ได้ขอรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
(โครงการอาหารกลางวัน) ส าหรับเด็กนักเรียนและได้รับเงินทันวันเปิดภาคเรียน 
 2. เพ่ือให้ทราบว่าโรงเรียนในสังกัด มีการจัดการและควบคุมการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันนักเรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3. เพ่ือให้ทราบว่าโรงเรียนในสังกัด ด าเนินการใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายของทางราชการ 

ผลการด าเนินการ  
 ผลการด าเนินการ รอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ได้ด าเนินการตรวจสอบ                 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการอาหารกลางวัน) ของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 5 แห่ง ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้ 
 1. การด าเนินการในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า  
            1.1 โรงเรียน จ านวน 1 แห่งคิดเป็นร้อยละ 20 คือ โรงเรียนหนองบัวใน ที่ด าเนินการขอรับ
เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเปิดภาคเรียน และได้รับโอนเงินจากองค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่นทันภายในวันเปิดภาคเรียน และครบถ้วนตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง โดยได้รับโอนเงินจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนครั้งละ 50 วัน                                   
                     1.2 โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ,                     
สงเปลือยวิทยายน , ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม , หนองหญ้าปล้อง ด าเนินการขอรับเงินอุดหนุนจาก                       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเปิดภาคเรียน แต่ได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทันภายใน                   
วันเปิดภาคเรียน โดยโรงเรียนบ้านโนนเที่ยง , สงเปลือยวิทยายน , ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ได้รับโอนเงินจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนครั้งละ 50 วัน ส่วนโรงเรียน                 
หนองหญ้าปล้อง ได้รับโอนเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน                  
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ครั้งละ 100 วัน สาเหตุเกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจะจัดสรรเงินให้โรงเรียนตามจ านวนนักเรียน
ที่มีอยู่จริง ณ วันเปิดภาคเรียน หรือบางแห่งจะโอนเงินให้ภายหลังจากท่ีโรงเรียนส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากงวดก่อน
เสร็จสิ้นแล้ว หรือบางแห่งจะโอนเงินให้เมื่อโรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานของงวดก่อนแล้วเสร็จ และหรือ
บางแห่งจัดสรรให้ตามข้อมูลแบบโครงการขอรับเงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้เสนอโครงการไว้ก่อนหน้าแล้ว และกรณี
ที่โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนมีเพ่ิมข้ึนจากข้อมูลในการเสนอโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่จัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมให้ โดยให้เหตุผลว่างบประมาณมีตามที่โรงเรียนได้เสนอโครงการไว้ 
 2. การควบคุมเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
   2.1 โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย โรงเรียนหนองบัวใน ,         
บ้านโนนเที่ยง , สงเปลือยวิทยายน , ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม , หนองหญ้าปล้อง  มีการควบคุมเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวันที่รัดกุม เพียงพอ โดยมีการบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงิน ในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามหลักฐานการรับ – จ่ายเงิน 
                     2.2 โรงเรียน จ านวน  -  แห่ง คิดเป็นร้อยละ -  ประกอบด้วย โรงเรียน...........-..............              
มีการควบคุมเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ยังไม่รัดกุม เพียงพอ กล่าวคือ ไม่มีการการบันทึกควบคุม
การรับ – จ่ายเงิน ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ แยกตามประเภทของเงินที่รับ หรือมีการบันทึกควบคุม 
แต่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน 
 3. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
                     3.1 โรงเรียน จ านวน  - แห่ง คิดเป็นร้อยละ  -   ประกอบด้วย โรงเรียน...........-.............                        
ที่การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการ                    
ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ 
ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของเงินที่ได้รับ มีหลักฐาน
ประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนถูกต้องและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจครบถ้วนทุกรายการ 
การเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิถูกต้องตรงตัวผู้มีสิทธิรับเงินและภายในระยะเวลาตามท่ีระเบียบก าหนด 
                     3.2 โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย โรงเรียนหนองบัวใน ,         
บ้านโนนเที่ยง , สงเปลือยวิทยายน , ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม , หนองหญ้าปล้อง ที่การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวันยังไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร                
การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่                 
12 มีนาคม 2562 กล่าวคือ 
 เดิม โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ด าเนินการรับและใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยปฏิบัติตามคู่มือการด าเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2559) 
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 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งเวียนหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562                               
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร     
หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ด าเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าว 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบโรงเรียนที่เป็น                         
หน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ยังคงปฏิบัติตามคู่มือการด าเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2559) เหมือนเดิม 
 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้แจ้งหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ ศธ 04022 / 89 
ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง เอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ โดยให้เลือกปฏิบัติให้ตรงกับวิธีการของโรงเรียนไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีคู่มือการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 ขณะนี้ โรงเรียนในสังกัดอยู่ในระหว่างศึกษาเอกสาร เพ่ือด าเนินการตามหนังสือ กระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2 /ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ
วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร 
(ปรุงส าเร็จ) 
  4. การรายงานผลการด าเนินการโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
           4.1 โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ,          
หนองบัวใน มีการรายงานผลการด าเนินโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเป็นรายไตรมาส 4 ครั้ง   
ต่อปีการศึกษา (ครัง้ละ 50 วัน) 
 4.2 โรงเรียน จ านวน - แห่ง ประกอบด้วย .......................-.................................                  
มีการรายงานผลการด าเนินโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเป็นรายไตรมาส 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
(ครั้งละ 100 วัน) 
 4.3 โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง ,หนองหญ้าปล้อง ,             
สงเปลือยวิทยายน , ที่ไม่มีการรายงานผลการด าเนินโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ                                
ภายในวัน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือมีการรายงานแต่ล่าช้าเกินกว่าแนวทางที่องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นก าหนด รวมถึงไม่มีการส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2.2 การตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด จ านวน   5  แห่ง 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มั่นใจว่าการควบคุมและใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2. เพ่ือให้มั่นใจว่าการเบิกจ่ายเงินและการจัดท ารายงานถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์อัตราและแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

ผลการด าเนินการ  
 ผลการด าเนินการ รอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ได้ด าเนินการตรวจสอบ      
การตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 5 แห่ง ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้  
 1. การควบควบคุม และการใชจ้่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
             1.1 การควบคุมเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
                      1) โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนหนองบัวใน , หนองหญ้าปล้อง ,
ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ที่มีการควบคุมการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ                       
การรับเงินรายได้สถานศึกษา มีการออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนทุกรายการ และบันทึกควบคุมรายการ                       
รับ – จ่ายเงินในทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา แยกตามประเภทของเงินที่รับครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ทุกรายการ รวมถึงการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาไม่เกินอ านาจตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
                                2) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน ,                        
บ้านโนนเที่ยง ที่การควบคุมการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษายังไม่รัดกุมเพียงพอ กล่าวคือ การรับเงิน
รายได้สถานศึกษา ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน หรือมีการออกใบเสร็จรับเงินแต่ไม่ครบถ้วนทุกรายการ และไม่มี
การบันทึกควบคุมรายการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในระบบบัญชีของโรงเรียน รวมถึงกรณีมีเงินรายได้
สถานศึกษาเกินกว่าวงเงินตามอ านาจการเก็บรักษาไม่มีการน าฝากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าฝากคลัง 
   1.2 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
                                1) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ,
หนองบัวใน ที่การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์                         
ของเงินที่รับทุกรายการ 
                                2) โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน ,                        
บ้านโนนเที่ยง , หนองหญ้าปล้อง ที่การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาก าหนด ไม่เป็นไปตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ของเงินที่รับ กล่าวคือ มีการน าเงิน
รายได้สถานศึกษาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา หรือวัตถุประสงค์ของเงินที่รับ เช่น                  
ค่าดอกไม้แสดงความยินดี , คา่กิจกรรมมุทิตาจิต เป็นต้น                 
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 2. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
   1) โรงเรียน จ านวน ..-.. แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน...........-............ ที่มีหลักฐาน                     
ประกอบการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาครบถ้วนถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ                    
ทุกรายการ และเป็นไปตามอ านาจการอนุมัติการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่ เลขาธิการคณะกรรมการ                  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
   2) โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน , บ้านโนนเที่ยง ,       
หนองหญ้าปล้อง , ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ,หนองบัวใน ที่หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาไม่ครบถ้วนถูกต้อง การเบิกจ่ายเงินได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่ครบถ้วนทุกรายการ และไม่เป็นไป
ตามอ านาจการอนุมัติการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด หรือมี
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดโดยไม่ได้เสนอขอความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนการด าเนินการ                       
ใช้จ่ายเงิน  
 3. การจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา พบว่า 
   1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม ที่มีการจัดท า                   
รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทราบภายใน 30 วัน                               
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
   2) โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนหนองบัวใน , สงเปลือยวิทยายน ,                        
หนองหญ้าปล้อง , บ้านโนนเที่ยง ที่ไม่มีการจัดท ารายงานการรับ – จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา                                     
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบภายใน 30 วัน                                    
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

กิจกรรมย่อยข้อ 2.4 งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนในสังกัด                        
(ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ 10 ประเด็น) จ านวน 20 แห่ง 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยครอบคลุมเงินทุกประเภท             
และมีความโปร่งใส สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                                                                                                                                
 2. เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีการเก็บรักษาเงินรัดกุมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ                
สั่งการที่เก่ียวข้อง และมีเงินคงเหลือถูกต้องครบถ้วน                                                                                 
 3. เพ่ือให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีระบบการควบคุมด้านการเงินที่รัดกุมเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ และจัดท าบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถควบคุมเงินได้ถูกต้อง และมีการจัดท ารายงานการเงิน
ครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด 
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ผลการด าเนินการ                                                                                                                            
 ผลการด าเนินการ รอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ด าเนินการตรวจสอบ                        
การปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของสถานศึกษาในสังกัด รวม 20 แห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1                     
ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้                                                                                                                  
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการก าหนดประเด็นในการพิจารณาประเมินผล       
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี จ านวน 10 ประเด็น โดยก าหนดค่าคะแนนในแต่ละประเด็น เพื่อใช้ใน
การพิจารณาจัดกลุ่มผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ดังนี้ 

ประเด็นการตรวจสอบ ค่าคะแนน 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 5 

2. การควบคุมเงินคงเหลือ 20 

3. การเก็บรักษาเงิน 5 

4. การควบคุมการรับเงิน 10 

5. การควบคุมการจ่ายเงิน 20 

6. การจัดท าบัญชี 20 

7. การจัดท ารายงานการเงิน 5 

8. การตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน 5 

9. การควบคุมเงินยืม 5 

10. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 5 

  

รวม 100 
 

   การจัดล าดับผลการปฏิบัติงาน  

ค่าคะแนนที่ประเมินได้       ระดับผลการปฏิบัติงาน 

85 – 100 4 ดีมาก 

70 – 84.99 3 ดี 

60 – 69.99 2 พอใช้ 

ต่ ากว่า 60 1 ปรับปรุง 
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   2. จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 20 แห่ง                       
พบข้อสังเกตในการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้ 

(1) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   (1.1) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า โรงเรียน จ านวน 11 แห่ง                          

คิดเป็นร้อยละ 55 ที่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีถูกต้อง ครบถ้วน สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงิน                       
ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง , 
บ้านกุดฝั่งแดง , บ้านม่วงกุล ,บ้านนากุดสิม ,บ้านหนองผือ , สมสะอาดพิทยาสรรพ์ , มะนาววิทยาเสริม , 
ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง , สามเพื่อนพัฒนา , บ้านจอมศรี , โคกนาดี ส่วนที่เหลือ จ านวน 9 แห่ง                
คิดเป็นร้อยละ 45 ที่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปียังไม่ถูกต้องครบถ้วน โดยผลการตรวจสอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน จ านวน 9 แห่ง สรุปได้ดังนี้  

    1) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน......-....... ไม่จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี หรือมีการจัดท าแต่ล่าช้า หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีที่จัดท าไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           2) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน ......-.......... ไม่มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

           3) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน......-........ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีไม่สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียนและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

           4) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน.........-............. ที่การจัดท าแผน                   
ไม่ระบุกิจกรรม วงเงินและระยะเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน 

               5) โรงเรียน จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว , บ้านคุย ,                   
กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา ,  นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ , เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ , บ้านโพนนาดี ,              
โคกมะลิวิทยา , บ้านหนองโง้ง , หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์ ที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่ครอบคลุม                
แหล่งเงินทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน ประกอบด้วยเงินบริจาค เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินรายได้สถานศึกษา  

   (1.2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พบว่า โรงเรียน จ านวน 15 แห่ง                          
คิดเป็นร้อยละ 75 ที่มีการใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี                                     
กรณีมีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้ 
สถานศึกษาได้รายงานปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ ประกอบด้วย         
โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง , บ้านกดุฝั่งแดง , บ้านม่วงกุล ,บ้านนากุดสิม ,บ้านหนองผือ , บ้านจอมศรี , 
สมสะอาดพิทยาสรรพ์ , มะนาววิทยาเสริม , ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง , สามเพื่อนพัฒนา , บ้านคุย , 
บ้านดอนอุมรัว , โคกนาดี , กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา , นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ ส่วนที่เหลือ จ านวน 5 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 25 ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนด สรุปได้ดังนี้ 
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           1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโพนนาดี ที่การใช้จ่ายเงิน                         
ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยพบว่า การใช้จ่ายเงินโดยส่วนใหญ่เป็นกรณีเร่งด่วนและเป็นโครงการ/กิจกรรม                   
ที่ไม่ได้ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี หรือมีการใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

           2) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ , 
โคกมะลิวิทยา ที่มีการปรับแผนหรือยก เลิกโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี                            
โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           3) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่ไม่จัดท าทะเบียน
ควบคุมการใช้จ่ายเงินในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

           4) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์                        
ที่ไม่มีการรายงานปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี                     
ต่อผู้บริหารรับทราบ ส่งผลให้บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดได้ 

(1.3) การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
55 ไม่มีการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยผลการตรวจสอบ สรุปได้
ดังนี้ 

            1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่ไม่ควบคุม 
ก ากับ ดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

   2) โรงเรียน จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว , บ้านคุย ,         
กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา, โคกมะลิวิทยา , หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์ , เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์            
บ้านหนองโง้ง ที่ไม่มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

   3) โรงเรียน จ านวน 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา ,                 
โคกมะลิวิทยา , หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์ ,บ้านคุย , นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ , มะนาววิทยาเสริม ,              
ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง , สามเพ่ือนพัฒนา , โพนนาดี , บ้านจอมศรี , บ้านหนองโง้ง                              
ที่ไม่มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปีเสนอต่อ                       
ผู้บริหารสถานศึกษา 

   (2) การควบคุมเงินคงเหลือ                                                                                                               
  จากการสอบทานการควบคุมเงินคงเหลือของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน 9 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 45 ที่มีการควบคุมเงินคงเหลือที่รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมเงินที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้
ครบถ้วน ประกอบด้วย โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง , บ้านกุดฝั่งแดง , บ้านนากุดสิม ,บ้านหนองผือ ,  
สมสะอาดพิทยาสรรพ์ , มะนาววิทยาเสริม , สามเพื่อนพัฒนา , บ้านจอมศรี ,โคกนาดี ส่วนที่เหลือ จ านวน  
11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55 ที่การควบคุมเงินคงเหลือยังไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุม โดยผลการตรวจสอบการควบคุม
เงินคงเหลือของโรงเรียน จ านวน 11 แห่ง สรุปได้ดังนี้  
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  1) โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์,บ้านม่วงกุล, 
โพนนาดี , บ้านหนองโง้ง ที่การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันไม่ถูกต้อง กล่าวคือ จัดท าไม่ครบถ้วน  
ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งไม่เสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

  2) โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์,โคกมะลิวิทยา,
บ้านหนองโง้ง ที่ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันตรวจตัดยอด ไม่ถูกต้องตรงกับ
ยอดคงเหลือยกไป ในสมุดเงินสด 

3) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์,บ้านหนองโง้ง  
ที่ยอดเงินสดคงเหลือที่ตรวจนับได้ ไม่ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
  4) โรงเรียน จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา, บ้านดอนอุมรัว, 
บ้านคุย, นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์, ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง, โพนนาดี, บ้านหนองโง้ง ที่ยอดเงินฝาก
ธนาคารคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร และทะเบียนคุมเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ไม่ถูกต้องตรงกับ
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 

 5) โรงเรียน จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา , บ้านคุย,                    
นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ , เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ , โคกมะลิวิทยา, หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์ ,                    
บ้านหนองโง้ง ที่ไม่มีการบันทึกรายการน าเงินประกันสัญญาฝากส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาในสมุดคู่ฝาก                     
(ส่วนราชการผู้เบิก) ท าให้สมุดคู่ฝาก และรายงานเงินคงเหลือประจ าวันแสดงยอดคงเหลือไม่ถูกต้อง                               
ตามความเป็นจริง 

 (3) การเก็บรักษาเงิน 
   จากการสอบทานการเก็บรักษาเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนจ านวน 14 แห่ง                 
คิดเป็นร้อยละ 70 ที่การเก็บรักษาเงินถูกต้องเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง, 
กุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง , บ้านม่วงกุล, บ้านนากุดสิม, บ้านหนองผือ, บ้านจอมศรี, สามเพ่ือนพัฒนา,                     
ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง, บ้านคุย, บ้านดอนอุมรัว, นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์, โคกมะลิวิทยา,หนองฟ้า
เลื่อนอ านวยวิทย์, โพนนาดี ส่วนที่เหลือ จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 ที่การเก็บรักษาเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
ตามที่ระเบียบก าหนด โดยผลการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน จ านวน 6 แห่ง สรุปได้ดังนี้  
 1) การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน พบว่า  
                               1.1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่ไม่มีการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
             1.2) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน........-............. ที่ค าสั่ง                
แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการอ้างอิงระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรืออ้างอิงระเบียบไม่ถูกต้อง 
             2) คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
             2.1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่ไม่มีการ                 
ตรวจนับความถูกต้องของตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงินที่เก็บรักษาในตู้นิรภัย เปรียบเทียบกับรายงาน                    
เงินคงเหลือประจ าวันเป็นประจ าทุกสิ้นวัน 
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             2.2) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน.........-............... ที่กรรมการ                   
เก็บรักษาเงินไม่ลงลายมือรับรองความถูกต้องในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  
             3) การเก็บรักษาเงินแต่ละประเภท   
             3.1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่ไม่มีการ
จัดเก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย แต่จัดเก็บไว้กับเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
             3.2) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน........-..................  เก็บรักษา
เงินรายได้สถานศึกษา เงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดโครงการอาหารกลางวัน           
ในโรงเรียนประถมศึกษา เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล    
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน เกินอ านาจการเก็บรักษาที่กระทรวงการคลังอนุมัติ 
 4) เงินรายได้แผ่นดิน  

  4.1) โรงเรียน จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ ,
มะนาววิทยาเสริม , สมสะอาดพิทยาสรรพ์ , โคกนาดี , กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา , บ้านหนองโง้ง ที่ไม่น าเงิน 
รายได้แผ่นดินส่งคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือกรณีมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาเกินกว่า 10,000 บาท                                              
ไม่น าส่งคืนคลัง ภายใน 3 วันท าการ 
             4.2) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน........-...... ที่ไม่น าดอกเบี้ย                  
เงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนน าส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
             4.3) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน.......-.......... ที่มีเงินอุดหนุน
เหลือจ่ายเกินกว่า 2 ปีงบประมาณ ไม่น าส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
              5) เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
             5.1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง                           
ที่กรณีด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามท่ีระเบียบก าหนด 

    5.2 ) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา ,     
บ้านหนองโง้ง ที่ไม่น าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย น าส่งสรรพากรในท้องที่ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือน                 
ของเดือนที่จ่ายเงิน 

 (4) การควบคุมการรับเงิน 
  จากการสอบทานการควบคุมการรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 15 ที่มีการควบคุมการรับเงินถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด ประกอบด้วย 
โรงเรียนบ้านจอมศรี, สามเพ่ือนพัฒนา, โพนนาดี ส่วนที่เหลือ จ านวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85 ที่การ
ควบคุมการรับเงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด โดยผลการตรวจสอบการควบคุมการรับเงินของ
โรงเรียน จ านวน 17 แห่ง สรปุได้ดังนี้ 
            1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่ไม่มีค าสั่งหรือบันทึก
มอบหมายผู้ท าหน้าที่รับ - จ่ายเงินเป็นลายลักษณ์อักษร 
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            2) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่ผู้อ านวยการโรงเรียน              
ท าหน้าที่รับเงินแทนผู้ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง  
            3) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน.......-.......... ที่กรณีรับเงินรายได้
สถานศึกษา เงินบริจาค ค่าเช่าสถานที่ เงินบ ารุงการศึกษา และเงินอุดหนุน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ตามแบบ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และไม่น าเงินเข้าระบบบัญชีโรงเรียน โดยน าเข้าบัญชีสมาคม
ผู้ปกครองหรือบัญชีเงินสวัสดิการของโรงเรียน 
                     4) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์ ,บ้านหนองโง้ง 
ทีก่ารออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ การออกใบเสร็จรับเงินไม่เรียงล าดับตามวันที่ที่รับเงิน 
ระบุวันที่รับเงินในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงตามวันที่รับเงิน/โอนเงิน ใบเสร็จรับเงินไม่ระบุรายละเอียดการรับเงิน               
ว่าเป็นรายการรับเงินประเภทใด ท าให้ไม่สามารถบันทึกรายการในระบบบัญชีของโรงเรียนได้ถูกต้อง                            
ผู้รับเงินไม่ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน 
            5) โรงเรียน จ านวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน กุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง, บ้านม่วงกุล, 
บ้านกุดฝั่งแดง, บ้านนากุดสิม, บ้านหนองผือ, บ้านดอนอุมรัว, บ้านคุย, ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง,  
นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์, กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา, สมสะอาดพิทยาสรรพ์, มะนาววิทยาเสริม, โคกนาดี, 
เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ ที่ไม่มีการสรุปยอดเงินที่รับไว้ด้านหลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของแต่ละวัน 
  6) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนโคกมะลิวิทยา, บ้านหนองโง้ง ที่ยอดเงิน
ในใบเสร็จรับเงิน ไม่ตรงกับรายการที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมต่าง ๆ 
 (5) การควบคุมการจ่ายเงิน 
  จากการสอบทานการควบคุมการจ่ายเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนจ านวน 0 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 0 ที่มีการควบคุมการจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามที่ระเบียบ
ก าหนด ประกอบด้วย โรงเรียน........-........... ส่วนที่เหลือ จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่การควบคุม
การเงินจ่ายเงินไม่ถูกต้อง โดยผลการตรวจสอบการควบคุมการจ่ายเงินของโรงเรียนจ านวน 20 แห่ง สรุปได้
ดังนี้ 
          1) โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ , บ้านหนองผือ ,     
โพนนาดี , บ้านหนองโง้ง ที่การจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือแนวทางการด าเนินงานตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เช่น น าเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย                  
ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                  
ไปใช้จ่ายในการปัจฉิมนิเทศนักเรียน หรือการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน เป็นต้น 
                   2) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่มีการจ่ายเงินโดยไม่ได้                
รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ หรือไม่มีการขออนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนการจ่ายเงิน หรือผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
การจ่ายในเอกสารไม่ครบถ้วน 
  3) โรงเรียน จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ , โพนนาดี, 
บ้านม่วงกุล, ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง , นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ , บ้านหนองโง้ง ที่หลักฐาน                      
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การจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง กล่าวคือ ไม่มีเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ หรือหลักฐานจ่ายที่ทางราชการก าหนด    
ไม่มีเอกสารต้นเรื่องขอเบิกประกอบการจ่ายเงิน เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน                         
และหรือค่าใช้จ่ายในการประชุมไม่แนบโครงการและตารางการฝึกอบรม และการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                    
ไปราชการ กรณีเบิกค่าชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิงโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวไม่มีหลักฐานการอนุมัติให้ใช้รถยนต์
ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประกอบการขอเบิก 
  4) โรงเรียน จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง, กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา,นา
โกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์,บ้านคุย, โคกมะลิวิทยา, หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์, สามเพื่อนพัฒนา,บ้านจอมศรี, 
บ้านหนองโง้ง ที่ใบส าคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ มีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด   

                    5) โรงเรียน จ านวน 20 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง, บ้านม่วงกุล, 
บ้านกุดฝั่งแดง, บ้านนากุดสิม, บ้านหนองผือ, สมสะอาดพิทยาสรรพ์, มะนาววิทยาเสริม, บ้านโพนนาดี, 
ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง , สามเพ่ือนพัฒนา, บ้านจอมศรี , โคกนาดี, บ้านดอนอุมรัว, บ้านคุย,                   
กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา,  นาโกพิศาลราษฎร์ อุปถัมภ์ , เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ , โคกมะลิวิทยา,                       
หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์, บ้านหนองโง้ง ที่ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายพร้อมระบุชื่อตัวบรรจง              
และวัน เดือน ปีที่จ่ายเงินก ากับไว้ที่หลักฐานการจ่ายไม่ครบถ้วนทุกรายการ 
 (6) การจัดท าบัญชี 
      จากการสอบทานการจัดท าบัญชีของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง                  
คิดเป็นร้อยละ 0 ที่การจัดท าบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย โรงเรียน.....-....... ส่วนที่เหลือ 
จ านวน 20  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่การจัดท าบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยผลการตรวจสอบ
การจัดท าบัญชีของโรงเรียน จ านวน 20 แห่ง สรุปได้ดังนี ้
              1) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง ,                
นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ ที่ไม่จัดท าสมุดเงินสด หรือมีการจัดท าแต่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้                     
ไม่สามารถควบคุมเงินที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้ 
              2) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่ไม่จัดท าทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ หรือมีการจัดท าแต่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตรงตามหลักฐาน และไม่บันทึกแยกตามประเภทของ
เงินที่ได้รับ ท าให้ไม่สามารถควบคุมเงินแต่ละประเภทได้ 

                 3) โรงเรียน จ านวน 16 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง, บ้านคุย,  
บ้านกุดฝั่งแดง, บ้านนากุดสิม, สมสะอาดพิทยาสรรพ์, มะนาววิทยาเสริม, ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง, 
บ้านจอมศรี, บ้านดอนอุมรัว, กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา, นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์, โคกมะลิวิทยา,                   
เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์, สามเพื่อนพัฒนา,  หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์, บ้านหนองโง้ง ที่ไม่จัดท าทะเบียน
คุมการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน หรือมีการจัดท าแต่ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  

                 4) โรงเรียน จ านวน 13 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง, บ้านม่วงกุล, 
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บ้านกุดฝั่งแดง, บ้านนากุดสิม, บ้านหนองผือ, สมสะอาดพิทยาสรรพ์, ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง, โคกนาดี, 
บ้านคุย, กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา, นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์, เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์,   บ้านดอนอุมรัว  
ที่ไม่จัดท าทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน/ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว หรือมีการจัดท า แต่ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

        5) โรงเรียน จ านวน 15 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านม่วงกุล, บ้านนากุดสิม, บ้านคุย,
บ้านหนองผือ, บ้านโพนนาดี, ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง, สามเพื่อนพัฒนา, บ้านจอมศรี, โคกนาดี,  
กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา,  นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์, เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์, โคกมะลิวิทยา,                       
หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์, บ้านหนองโง้ง ที่ไม่จัดท าทะเบียนเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน                        
เพ่ือควบคุมเงินฝากธนาคารครบทุกบัญช ีหรือโรงเรียนไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 

    6) โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์ ,               
บ้านโพนนาดี, บ้านหนองโง้ง ที่การควบคุมเงินที่ฝากส่วนราชการผู้เบิก โดยที่ไม่มีการจัดท าสมุดคู่ฝาก                  
(ส่วนราชการผู้เบิก) ให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการบันทึกควบคุมการฝากถอนเงินกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างถกูต้องครบถ้วน  โดยบันทึกรายการไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับหลักฐาน (ใบน าฝาก–เบิกถอน)    

    7) โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ ,                
บ้านม่วงกุล , บ้านหนองผือ , บ้านดอนอุมรัว , กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา  ที่ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุม                     
หลักฐานขอเบิก เพ่ือบันทึกรายละเอียดการขอเบิกเงินงบประมาณ 

    8) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโพนนาดี , บ้านหนองโง้ง                             
ที่ทุกสิ้นวันท าการ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ท าการตรวจสอบการบันทึกรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ ตามที่ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยก าหนด 

(7) การจัดท ารายงานการเงิน 
      จากการสอบทานการจัดท ารายงานการเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียน                   
จ านวน 0 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0 ที่การจัดท ารายงานการเง ินครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามแนวทาง                             
ที ่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานก าหนด  ประกอบด้วย โรงเรียน......-........ ส่วนที่เหลือ                         
จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ที่การจัดท ารายงานการเงินไม่ เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน                           
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยผลการตรวจสอบการจัดท ารายงานการเงินของโรงเรียน                     
จ านวน 20 แห่ง สรุปได้ดังนี ้
     1) โรงเรียน จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านม่วงกุล, บ้านนากุดสิม, บ้านคุย, 
บ้านโพนนาดี, ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง, นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์, เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์, โคก
มะลิวิทยา, หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์, บ้านหนองโง้ง ที่ไม่มีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารประเภท
กระแสรายวัน และรายงานประเภทเงินคงเหลือ  

            2) โรงเรียน จ านวน 20 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง, บ้านม่วงกุล, 
บ้านกุดฝั่งแดง, บ้านนากุดสิม, บ้านหนองผือ, สมสะอาดพิทยาสรรพ์, มะนาววิทยาเสริม, บ้านโพนนาดี, 
ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง , สามเพ่ือนพัฒนา, บ้านจอมศรี , โคกนาดี, บ้านดอนอุมรัว, บ้านคุย,                   
กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา,  นาโกพิศาลราษฎร์ อุปถัมภ์ , เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ , โคกมะลิวิทยา,                       
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หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์, บ้านหนองโง้ง ที่ไม่มีการจัดส่งรายงานประจ าเดือนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วย ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ณ วันสิ้นเดือน รายงานประเภทเงินคงเหลือ และรายงาน                  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

   3) โรงเรียน จ านวน 20 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง, บ้านม่วงกุล, 
บ้านกุดฝั่งแดง, บ้านนากุดสิม, บ้านหนองผือ, สมสะอาดพิทยาสรรพ์, มะนาววิทยาเสริม, บ้านโพนนาดี, 
ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง , สามเพ่ือนพัฒนา, บ้านจอมศรี , โคกนาดี, บ้านดอนอุมรัว, บ้านคุย,                   
กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา,  นาโกพิศาลราษฎร์ อุปถัมภ์ , เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ , โคกมะลิวิทยา,                       
หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์, บ้านหนองโง้ง ที่ไม่มีการจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแบบ                
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และไม่เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   (8) การตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน 
      จากการสอบทานการรับ – จ่ายประจ าวันของโรงเรียนในสังกัด พบว่าโรงเรียน                        
จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95 ที่มีการตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวันเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด                      
ส่วนที่เหลือ จ านวน 1  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5 ที่ไม่จัดให้มีการตรวจสอบรับ - จา่ยประจ าวัน โดยผลการ
ตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวันของโรงเรียน จ านวน 1 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
              1) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่ไม่มีการแต่งตั้ง                 
หรือมอบหมายให้มีผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายประจ าวันตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง                                
พ.ศ. 2562 ก าหนด 
              2) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวันไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (9) การควบคุมลูกหนี้เงินยืม 

            จากการสอบทานการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียนในสังกัด พบว่า โรงเรียนจ านวน 5 แห่ง                   
คิดเป็นร้อยละ 25 มีการควบคุมลูกหนี้เงินยืมรัดกุม เหมาะสม เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด                    
ประกอบด้วย โรงเรยีนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง , บ้านกุดฝั่งแดง , บ้านนากุดสิม , บ้านจอมศรี , โคกนาดี               
ส่วนที่เหลือ จ านวน 15  แหง่ คดิเป็นร้อยละ 75 ที่การควบคุมลูกหนี้เงินยืมยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยผลการ
ตรวจสอบการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียน จ านวน 15 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 
              1) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน.....-............ ที่ ไม่มีการจัดท า                               
สัญญาการยืมเงิน แต่บันทึกการยืมเงินในทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน หรือจัดเก็บสัญญาการยืมเงิน                          
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
              2) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน.........-...................... ที่สัญญาการยืม
เงินไม่เป็นตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือระบุรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญในสัญญาการยืมเงิน                          
ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุผู้ยืมเงิน ไม่ระบุเลขที่สัญญายืม ไม่ระบุวัตถุประสงค์การยืมเงิน ไม่ระบุวันที่                       
ส่งใช้คืนเงินยืม ผู้มีอ านาจไม่ลงลายมือชื่ออนุมัติการยืมเงิน และไม่บันทึกข้อมูลการส่งใช้คืนเงินยืมในสัญญายืม 
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              3) โรงเรียน จ านวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง,                   
บ้านม่วงกุล, บ้านหนองผือ, สมสะอาดพิทยาสรรพ์, มะนาววิทยาเสริม, บ้านโพนนาดี, บ้านดอนอุมรัว, 
สามเพื่อนพัฒนา, บ้านคุย, กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา, นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์, โคกมะลิวิทยา, เหล่าใหญ่
วนาสณฑ์ผดุงเวทย์, หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์ ที่ไม่มีการจัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบ                     
การยืมเงิน ไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืมเงิน  
             4) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน......-............ ที่มีลูกหนี้เงินยืมค้างนาน                   
เกินระยะเวลาตามที่ระเบียบก าหนด มีการให้ยืมเงินครั้งใหม่ โดยที่ยังไม่มีการส่งใช้คืนเงินยืมรายเดิม                           
ให้เสร็จสิ้นก่อน และไม่มีการติดตามเร่งรัดการส่งใช้คืนเงินยืม 
    5) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่มิได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
เงินยืมราชการ จึงไม่มีข้ันตอนเก่ียวกับการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของโรงเรียน 

(10) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
    จากการสอบทานการควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด พบว่า  โรงเรียน จ านวน 
6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 ที่มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านม่วงกุล, บ้านนากุดสิม, บ้านดอนอุมรัว, มะนาววิทยาเสริม, กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา, 
บ้านจอมศรี  ส่วนที่เหลือ จ านวน 14  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70 ที่การควบคุมใบเสรจ็รับเงินไมถู่กต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามที่ระเบียบก าหนด โดยผลการตรวจสอบการควบคุมใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน จ านวน 14 แห่ง สรุปได้ดังนี้ 

                   1) โรงเรียน จ านวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง, บ้านคุย, บ้าน
กุดฝั่งแดง,  บ้านหนองผือ, สมสะอาดพิทยาสรรพ์, บ้านโพนนาดี, ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง, สามเพื่อน
พัฒนา, นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์, เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์, หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์, โคกนาดี,  
โคกมะลิวิทยา, บ้านหนองโง้ง ที่ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรบัเงิน การบันทึกรายการในทะเบียนคุม
ใบเสรจ็รับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 
             2) โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนโคกมะลิวิทยา, บ้านหนองโง้ง ที่มีการ                   
รับช าระเงินและออกใบเสร็จรับเงินครบถ้วนทุกรายการ แต่ไม่ส่งมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ช าระเงิน 
              3) โรงเรียน จ านวน 0 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน.........-......... ที่มีการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ข้ามปีงบประมาณ  
              4) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ ง ที่ใบเสร็จรับเงิน                  
คงเหลือของปีงบประมาณก่อนโรงเรียนไม่มีการประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือเจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือ                     
ที่ติดอยู่กับเล่มใบเสร็จรับเงิน 

   5) โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง ที่สิ้นปีงบประมาณไม่มี
การจัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ         
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3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 20 แห่ง 
สรุปได้ดังนี ้

  3.1 โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25 ที่มีผลการปฏบิัติงานด้านการเงินการบัญชีอยู่ใน
ระดับดีมาก ได้ค่าคะแนน 85 – 100 คะแนน ประกอบด้วย โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง,บ้านกุดฝั่งแดง, 
บ้านนากุดสิม, มะนาววิทยาเสริม, โคกนาดี โดยพบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในประเด็น 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี, การควบคุมเงินคงเหลือ, การเก็บรักษาเงิน, การตรวจสอบรับ – จ่าย
ประจ าวัน,  การควบคุมเงินยืมและการควบคุมใบเสร็จรับเงิน แต่ยังคงมีการด าเนินการ ไม่ถูกต้องในบาง
ประเด็น ได้แก่ การควบคุมการรับเงิน, การควบคุมการจ่ายเงิน, การจัดท าบัญชี และการจัดท ารายงานการเงิน  

 3.2 โรงเรียน จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี                       
ได้ค่าคะแนน 70 – 84.99 คะแนน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านม่วงกุล, สมสะอาดพิทยาสรรพ์, บ้านคุย,       
บ้านดอนอุมรัว,กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา,บ้านหนองผือ, สามเพื่อนพัฒนา,บ้านจอมศรี โดยพบว่า เป็นโรงเรียน 
ที่มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในประเด็น การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี, การควบคุมเงินคงเหลือ, การเก็บรักษา
เงิน, การควบคุมการรับเงิน,  การตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน, การควบคุมเงินยืม และการควบคุม  
แต่ยังมีการด าเนินการไม่ถูกต้องในประเด็นการควบคุมการจ่ายเงิน, การจัดท าบัญชีและการจัดท ารายงานการเงิน 

  3.3 โรงเรียน จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน                        
ระดับพอใช้ ได้ค่าคะแนน 60 – 69.99 คะแนน ประกอบด้วย โรงเรียนค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง,                  
นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์, เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์, หนองฟ้าเลื่อนอ านวยวิทย์, บ้านโพนนาดี,                 
โคกมะลิวิทยา โดยพบว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานถูกต้องในประเด็น การเก็บรักษาเงิน ,                             
การควบคุมการรับเงินและการตรวจสอบรับ – จ่ายประจ าวัน แต่ยังมีการด าเนินการไม่ถูกต้องในประเด็น                   
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี , การควบคุมเงินคงเหลือ , การควบคุมการจ่ายเงิน ,  การจัดท าบัญชี ,                 
การจัดท ารายงานการเงิน , การควบคุมเงินยืมและการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

3.4 โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5 ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง                    
ได้ค่าคะแนนต่ ากว่า 60 คะแนน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองโง้ง โดยพบว่า เป็นโรงเรียน                        
ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้องในทุกระบบงาน 

ส าหรับผลการปฏิบัติการเงิน การบัญชีที่ยังไม่รัดกุมเพียงพอ โดยประเด็นข้อสังเกตเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย สรุปได้ดังนี ้

1) การควบคุมการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 2) จัดท าบัญชีหรือทะเบียนคุมไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 3) จัดท ารายงานการเงินไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่จัดส่งรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

4) การควบคุมการรับเงิน ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด จ านวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85 
5) การควบคุมเงินยืมไม่รัดกุม ไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 
6) การควบคุมใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามที่ระเบยีบก าหนด จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 77 
 

7) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด าเนินการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด 
และการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ จ านวน 13 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 65 
 8) การควบคุมเงินคงเหลือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบก าหนด จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55  

9) วงเงินและการเก็บรักษาเงินไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30     
 10) ไม่จัดให้มีการตรวจสอบรับ - จ่ายประจ าวัน จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5 

ปัญหาและอุปสรรค  
 - 

แนวทางแก้ไข  
 - 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - 
 

2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
   

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

งบประมาณ 39,000 บาท  เบิกจ่าย 39,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือสร้างผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) วิทยากรท้องถิ่น (LT) และเพ่ิมพูนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ให้มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  
3. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้

การลงมือท าด้วยตนเอง 
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและ

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานทดแทนครูเกษียณ ครูย้าย ครูลาออก ครูเปลี่ยน
สายงาน ครูยังไม่ผ่านการอบรม เรื่องน้ า และอากาศตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

กิจกรรมที่ 2 การประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินโครงการ 

 เชิงปริมาณ 
1. ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) วิทยากรท้องถิ่น (LT) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้เพ่ิมพูนพัฒนา 

องค์ความรู้ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100  
3. เด็กปฐมวัยทุกคนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้การลงมือท า 

ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ  
1. ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (LN) วิทยากรท้องถิ่น (LT) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้เพ่ิมพูนพัฒนา 

องค์ความรู้ใหม่ๆ 
2. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  
3. เด็กปฐมวัยทุกคนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้การลงมือท า 

ด้วยตนเอง 

ข้อค้นพบ  
 1. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 

2. โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครบตามเกณฑ์
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน 

ข้อเสนอแนะ 
 ระดับสถานศึกษา 
 โรงเรียนควรสนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถ
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
               สพป. สนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  
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ภาพกิจกรรม 

 
 
โครงการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 

งบประมาณ  6,000 บาท เบิกจ่าย 6,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 

ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ        

โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ 
จ านวน 1 โรงเรียน โรงเรียนศนูย์ปฐมวัยต้นแบบ จ านวน 6 โรงเรียน โรงเรียนทั่วไป จ านวน 8 โรงเรียน  
รวมจ านวน 15 โรงเรียน ด าเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ได้รับพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

 กิจกรรมที่ 1 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา 2563   
  1. ประชุมชี้แจงคณะท างาน/ ผู้ประเมินพัฒนาการ 
  2. ด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา 2563   
  3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด  
  4. น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการ ไฟล์ Excell 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ารายงานผลการประเมินพัฒนาการ ไฟล์ Excell ส่ง สพฐ. 
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ผลการด าเนินงานโครงการ   
 ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จ านวน 15 โรงเรียน จ านวน 15 คน มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 และผู้เรียน
ในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ 100 

ข้อค้นพบ  
 ครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด จ านวน 15 โรงเรียน จ านวน 15 คน มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 และผู้เรียน
ในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามเป้าหมาย 

ปัญหาและอุปสรรค 
 - 

แนวทางแก้ไข 
 - 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ระดับสถานศึกษา 
 สถานศึกษาควรด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปีการศึกษา  2563 นักเรียนทุกคนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามเป้าหมาย 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
               สพป. สนับสนุนการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
ปีการศึกษา  2563 ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด นักเรียนปฐมวัยทุกคน 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต”  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2564  

งบประมาณ  50,000 บาท เบิกจ่าย 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  
ทั้งในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  และด้าน
คุณภาพผู้เรียน   
 2. เพ่ือ จัดนิทรรศการ น าเสนอผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 3. เพ่ือ ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
 2. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการด าเนินโครงการกับคณะกรรมการด าเนินงาน,  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการน า
หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  และด้านคุณภาพผู้เรียนโดยคณะศึกษานิเทศก์  ทั้งการลงพื้นที่ที่
โรงเรียนและการประชุมออนไลน์, การน าเสนอผลงานและคัดเลือกผลงาน  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 –  
17 สิงหาคม  2564 

3. และการปรุชมสรุปผลการด าเนินโครงการกับคณะกรรมการด าเนินงาน วันที่ 20 สิงหาคม 2564  

ผลการด าเนินโครงการ  
 1. โรงเรียนในสังกัด 196  โรงเรียน  น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนอย่างเป็นระบบเต็มรูปแบบ 

2. ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ผ่านการประเมิน
คุณธรรม 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 85.52   

ปัญหาและอุปสรรค  
 การปิดท าการเรียนการสอนแบบ  On-site  เป็นช่วงๆ  ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา (COVId-19)   ท าให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเกิดปัญหาตามมามากมาย รวมทั้งการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ทั้งในส่วนของครูและนักเรียนด้วย 

แนวทางแก้ไข  
 ในบางครั้งต้องใช้วิธีการ นิเทศติดตามแบบออนไลน์ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
- 

ภาพกิจกรรม 
 

   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ระหว่างวันที่  
8 - 10 มีนาคม  2564 
 

   
การประชุมเพ่ือก ากับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

  
การน าเสนอผลงานและคัดเลือกผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

งบประมาณ  95,555,749 บาท เบิกจ่าย 95,530,749 บาท คงเหลือ 25,000 บาท  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรมในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์
การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินโครงการ   
 1. โรงเรียนได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5 รายการ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จ านวน 195  โรงเรียน  นักเรียน 24,251 คน 

2. นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรมในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน  
3)ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครบทุกคน   

ปัญหาและอุปสรรค  
เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจมีผลท าให้การด าเนินงานตามโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนวทางแก้ไข  
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ควรด าเนินการบริหารตามแนวทางด าเนินการที่ สพฐ. ได้ให้ไว้เป็นแนวทางการด าเนินการ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
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โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563  

งบประมาณ  316,920 บาท เบิกจ่าย 316,920 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2.  เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่  6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  3 
3.  เพ่ือจัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   
4.  เพ่ือจ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ปีการศึกษา 2563 ที่ควรเร่งพัฒนา   
และน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ผลการด าเนินโครงการ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 3  ดังนี้ 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 

2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ( =52.27) ภาษาอังกฤษ ( =34.51) คณิตศาสตร์  

( =26.35) วิทยาศาสตร์ (  =36.43) และคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ( =37.39) ตามล าดับ จ าแนกคะแนน
สูงสุดและต่ าสุดรายวิชา ภาษาไทยคะแนนสูงสุด  91.00  คะแนนต่ าสุด  10.00  ภาษาอังกฤษคะแนนสูงสุด 97.50  
คะแนนต่ าสุด 5.00 คณิตศาสตร์คะแนนสูงสุด 85.00 คะแนนต่ าสุด 0.00 และวิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุด 82.30  
คะแนนต่ าสุด 0.00 ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ระดับสังกัด สพฐ. ( =40.02) และระดับประเทศ  

( =42.13)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ 
กับคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562  พบว่า  สาระภาษาไทย เพิ่มข้ึน (6.17)  ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น (6.77) คณิตศาสตร์ 
ลดลง (2.75)  วิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึน (3.57) และคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา เพิ่มขึ้น (3.44)  ตามล าดับ 
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แผนภูมแิสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และ

ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัญหาและอุปสรรค  

- 
แนวทางแก้ไข  

- 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช้  
แนวทางการน าผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 
1.1  ระดับนักเรียน ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แสดงคะแนนของ

นักเรียนแต่ละระดับ  โดยนักเรียนสามารถดูผลคะแนนของตนเองในแต่ละวิชาว่าสูงกว่าหรือต ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับโรงเรียน ระดับสังกัดและระดับประเทศ เพ่ือเป็นการประเมินและพัฒนาตนเองให้มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น  

1.2  ระดับครูผู้สอน ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระสามารถดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเองสอนจากใบ
รายงานผล การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ฉบับที่ 1 เป็นการรายงานผลการสอบรายบุคคลของ
นักเรียนทั้งโรงเรียน การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายมาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ท า
ให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นโดยก าหนดปัญหา เงื่อนไขความส าเร็จ สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน 
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1.3  ระดับผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาค่าสถิตติในทุกกลุ่มสาระวิชาและแยกย่อยราย
มาตรฐานการเรียนรู้  พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา จากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเทียบเคียงกับ 
โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการ
สอนที่ ใกล้เคียงกัน และระดับประเทศ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนสถานศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยใช้ ระบบการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุน  

1.4  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ใบรายงานผลฉบับที่ 2 และ 3 ค่าสถิติระดับศูนย์สอบ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกมาตรฐานการเรียนรู้แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเขตพ้ืนที่น าไป 
ใช้ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได้  

2.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
2.1  การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

1)  ศึกษาผลการประเมินและน าผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลไปวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณภาพ ที่ก าหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2)  พัฒนาการเรียนเปลี่ยนการสอนที่หลากหลาย จัดท าวิจัยในชั้นเรียนรวมถึงการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง เช่น STEM  Active Learning เรียนรู้จากการท าโครงงาน เรียนรู้ด้วยวิธีสืบค้นข้อมูล เรียนรู้จาก
ข้อสงสัยหรือความสนใจของนักเรียน เป็นต้น 

3)  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และวัดประเมินผล สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้  

4)  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดโดยเนน้การพัฒนาวิธีสอน สื่อและการวัดและ
ประเมินผล เลือกวิธีสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ   
ให้นักเรียนได้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมเรียงล าดับจากง่ายไปยากใช้สื่อจาก DLIT DLTV เป็นต้น 

5)  ศึกษาโครงสร้างรูปแบบข้อสอบ (Test blue print) เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับทิศทางการวัดผลระดับชาติ ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนทุกคนให้มี
การประยุกต์ใช้แบบทดสอบตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

6)  น าผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม พัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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2.2  การบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
1)  สร้างความตระหนักและและความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน  ให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2)  น าข้อมูลไปใช้ในเชิงบริหารและให้ขวัญก าลังใจเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงคุณภาพ ส่งเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  การสอนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร   
การวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET  การมอบรางวัลโล่  เกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบ O-NET สูง  และครูผู้รับผิดชอบ 

3)  ก าหนดแผนงาน มาตรการ แนวทาง และวิธีการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ชัดเจน  
เป็นรูปธรรม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีความเข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  

4)  วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา และรายมาตรฐานการเรียนรู้ใน
แต่ละกลุ่มสาระ  เปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
เพ่ือทราบถึงจุดที่ต้องเร่งด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอนของตน  สังเคราะห์ผลการประเมินโดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่าถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาคุณภาพนกัเรียน 3 -5 ปี ย้อนหลัง
ตามบริบทขอตนเอง  จะช่วยใหผ้ลการประเมินพัฒนาการมีความชัดเจนมากขึ้น หรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุเพ่ืออธิบาย
ผลผลิตที่เกิดขึ้น เพ่ือวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล  และน าไปก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือก าหนด
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  สิ่งส าคัญสถานศึกษาควรมี
สารสนเทศด้านปัจจัย และกระบวนการที่สามารถอธิบายประกอบผลการทดสอบ 

5)  สร้างเครือข่ายการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างโรงเรียนใน
เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันแบบทดสอบ สื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียนร่วมกัน  

6)  วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี  
และด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

7)  ระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุง พัฒนา ห้องปฏิบัติทางภาษา ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  สื่อ เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  

2.3  การบริหารจัดการระดับเขตพ้ืนที่ 
1)  วิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าข้อมูล

สารสนเทศของผลการทดสอบ เพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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2)  สื่อสาร ท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา รวมถึงการน าผลการสอบ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การเรียนรู้และพัฒนาผ่านสื่อ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เช่น DLTV  DLIT คลังข้อสอบออนไลน์การเรียนผ่าน
โปรแกรม  แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น การสนทนาทางไลน์ (Line)  เฟสบุ๊ค (Facebook) และอ่ืน ๆ  รวมถึงการ
พัฒนาต่อยอดให้มีสื่อ นวัตกรรม หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ที่สะดวกใช้ ง่ายต่อการเข้าถึง 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anytime - Anywhere) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ยึดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice)  ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4)  เสริมสร้างการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันทางการศึกษาองค์กรและ
ภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนักต่อบริหารและคณะครู  
โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา โดยใช้กระบวนการเชิงระบบเพ่ือก าหนดขั้นตอน วิธีการตัวบ่งชี้ความส าเร็จ และเกณฑ์การประเมินการ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

5)  ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนในด้านการเร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด เพ่ือการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการเป้าหมายความส าเร็จเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

6)  ส่งเสริมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการการวิจัยมาใช้ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โดยร่วมกับเครือข่าย และสถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียง น าผลการวิจัย
มาปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 
ให้สูงขึ้น    

7)  พัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการก ากับ นิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
และน าผลการนิเทศมาใช้วางแผน สนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษา 
 3  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป  

3.1  ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาความ
แตกต่างของสถานศึกษาที่มีระดับผลการทดสอบระดับดีและไม่ผ่านเกณฑ์ เพ่ือให้ได้ปัจจัยและกระบวนการที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพของผู้เรียน ส าหรับการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาที่เก่ียวข้องให้เป็น
ระบบและมีความต่อเนื่อง 

3.2  ควรศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของแต่ละรายวิชาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 น าไปสู่การพัฒนาแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET)  
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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3.3 เตรียมความพร้อมของศูนย์สอบและสนามสอบ O-NET ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน  
โดยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในการเตรียมตัวรับการทดสอบ ด าเนินการตามมาตรการ 
ด้านความปลอดภัยให้กับผู้เข้าสอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการทดสอบให้มากท่ีสุด 
 
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  

งบประมาณ  79,306.67 บาท เบิกจ่าย 79,306.67 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2.  เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
3.  เพ่ือจัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   
4.  เพ่ือจ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ที่ควรเร่งพัฒนา  
และน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ผลการด าเนินโครงการ  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ( =48.35) ภาษาอังกฤษ ( =27.45) 

คณิตศาสตร์ ( =20.90) วิทยาศาสตร์ (  =27.20) และคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ( =30.98) ตามล าดับ 
จ าแนกคะแนนสูงสุดและต่ าสุดรายสาระภาษาไทย คะแนนสูงสุด 87.50 คะแนนต่ าสุด 5.00 ภาษาอังกฤษ คะแนน
สูงสุด 65.00 คะแนนต่ าสุด 5.00 คณิตศาสตร์คะแนนสูงสุด 64.00 คะแนนต่ าสุด  0.00 และวิทยาศาสตร์ คะแนน
สูงสุด 53.00 คะแนนต่ าสุด 7.40 ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ระดับสังกัด ( =36.58) และระดับประเทศ  

( =36.01)  พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าทุกระดับ ทั้ง 4  วิชา เมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 พบว่า วิชาภาษาไทย ลดลง (3.21) ภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึน (2.63) ส่วนคณิตศาสตร์ 
ลดลง (0.79) วิทยาศาสตร์ ลดลง (2.18) และคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ลดลง (0.89) 
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แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2563 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  
และระดับประเทศ 

 
ปัญหาและอุปสรรค  

- 
แนวทางแก้ไข  

- 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช้  
แนวทางการน าผลการทดสอบระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 
1.1  ระดับนักเรียน ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แสดงคะแนนของ

นักเรียนแต่ละระดับ  โดยนักเรียนสามารถดูผลคะแนนของตนเองในแต่ละวิชาว่าสูงกว่าหรือต ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับโรงเรียน ระดับสังกัดและระดับประเทศ เพ่ือเป็นการประเมินและพัฒนาตนเองให้มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น  

1.2  ระดับครูผู้สอน ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระสามารถดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเองสอนจาก 
ใบรายงานผล การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ฉบับที่ 1 เป็นการรายงานผลการสอบรายบุคคลของ
นักเรียนทั้งโรงเรียน การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายมาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ท า
ให้ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นโดยก าหนดปัญหา เงื่อนไขความส าเร็จ สิ่งที่ต้องการขอรับการสนับสนุน 

 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ รวม 4 วชิา

ระดับเขตพ้ืนที่

ระดับจังหวัด

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 91 
 

1.3  ระดับผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาค่าสถิตติในทุกกลุ่มสาระวิชาและแยกย่อยราย
มาตรฐานการเรียนรู้  พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา จากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเทียบเคียงกับ 
โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียน 
การสอนที่ ใกล้เคียงกัน และระดับประเทศ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนสถานศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยใช้ ระบบการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุน  

1.4  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ใบรายงานผลฉบับที่ 2 และ 3 ค่าสถิติระดับศูนย์สอบ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกมาตรฐานการเรียนรู้แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเขตพ้ืนที่น าไปใช้
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได้  

2.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
2.1  การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

1)  ศึกษาผลการประเมินและน าผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลไปวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณภาพ ที่ก าหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2)  พัฒนาการเรียนเปลี่ยนการสอนที่หลากหลาย จัดท าวิจัยในชั้นเรียนรวมถึงการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง เช่น STEM  Active Learning เรียนรู้จากการท าโครงงาน เรียนรู้ด้วยวิธีสืบค้นข้อมูล เรียนรู้จาก
ข้อสงสัยหรือความสนใจของนักเรียน เป็นต้น 

3)  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และวัดประเมินผล สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้  

4)  ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดโดยเนน้การพัฒนาวิธีสอน สื่อและ 
การวัดและประเมินผล เลือกวิธีสอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านกิจกรรม 
การปฏิบัติ  ให้นักเรียนได้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมเรียงล าดับจากง่ายไปยากใช้สื่อจาก DLIT DLTV เป็นต้น 

5)  ศึกษาโครงสร้างรูปแบบข้อสอบ (Test blue print) เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับทิศทางการวัดผลระดับชาติ ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนทุกคนให้มี
การประยุกต์ใช้แบบทดสอบตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

6)  น าผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม พัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

2.2  การบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
1)  สร้างความตระหนักและและความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู  ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน  ให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
2)  น าข้อมูลไปใช้ในเชิงบริหารและให้ขวัญก าลังใจเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงคุณภาพ ส่งเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
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ส าคัญ  การสอนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร   
การวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET การมอบรางวัลโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบ O-NET สูง  และครูผู้รับผิดชอบ 

3)  ก าหนดแผนงาน มาตรการ แนวทาง และวิธีการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีความเข้มแข็ง โดยมุ่ง
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  

4)  วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา และรายมาตรฐานการเรียนรู้ใน
แต่ละกลุ่มสาระ  เปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  
เพ่ือทราบถึงจุดที่ต้องเร่งด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอนของตน  สังเคราะห์ผลการประเมินโดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่าถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาคุณภาพนกัเรียน 3 -5 ปี ย้อนหลัง
ตามบริบทขอตนเอง  จะช่วยใหผ้ลการประเมินพัฒนาการมีความชัดเจนมากขึ้น หรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุเพ่ืออธิบาย
ผลผลิตที่เกิดขึ้น เพ่ือวางแผนพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล  และน าไปก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือก าหนด
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  สิ่งส าคัญสถานศึกษาควรมี
สารสนเทศด้านปัจจัย และกระบวนการที่สามารถอธิบายประกอบผลการทดสอบ 

5)  สร้างเครือข่ายการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างโรงเรียนใน
เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันแบบทดสอบ สื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพนักเรียนร่วมกัน  

6)  วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี  
และด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

7)  ระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุง พัฒนา ห้องปฏิบัติทางภาษา ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  สื่อ เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  

2.3  การบริหารจัดการระดับเขตพ้ืนที่ 
1)  วิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าข้อมูล

สารสนเทศของผลการทดสอบ เพื่อก าหนดมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2)  สื่อสาร ท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา รวมถึงการน าผลการสอบ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การเรียนรู้และพัฒนาผ่านสื่อ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เช่น DLTV  DLIT คลังข้อสอบออนไลน์การเรียนผ่าน
โปรแกรม  แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น การสนทนาทางไลน์ (Line)  เฟสบุ๊ค (Facebook) และอ่ืน ๆ  รวมถึงการ
พัฒนาต่อยอดให้มีสื่อ นวัตกรรม หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ที่สะดวกใช้ ง่ายต่อการเข้าถึง 
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เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anytime - Anywhere) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ยึดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice)  ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4)  เสริมสร้างการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) กับสถาบันทางการศึกษาองค์กรและ
ภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนักต่อบริหารและคณะครู  
โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา โดยใช้กระบวนการเชิงระบบเพ่ือก าหนดขั้นตอน วิธีการตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  และเกณฑ์การประเมินการ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

5)  ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนในด้านการเร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัด เพ่ือการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการเป้าหมายความส าเร็จเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

6)  ส่งเสริมผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการการวิจัยมาใช้ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โดยร่วมกับเครือข่าย และสถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียง น าผลการวิจัย
มาปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 
ให้สูงขึ้น    

7)  พัฒนาเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการก ากับ นิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
และน าผลการนิเทศมาใช้วางแผน สนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษา 
 3  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป  

3.1  ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาความ
แตกต่างของสถานศึกษาที่มีระดับผลการทดสอบระดับดีและไม่ผ่านเกณฑ์ เพ่ือให้ได้ปัจจัยและกระบวนการที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพของผู้เรียน  ส าหรับการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาที่เก่ียวข้องให้เป็น
ระบบและมีความต่อเนื่อง 

3.2  ควรศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของแต่ละรายวิชาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  น าไปสู่การพัฒนาแนวทางการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET)  
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

3.3 เตรียมความพร้อมของศูนย์สอบและสนามสอบ O-NET ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน โดย
การสื่อสาร สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในการเตรียมตัวรับการทดสอบ ด าเนินการตามมาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้กับผู้เข้าสอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการทดสอบให้มากท่ีสุด 
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การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

งบประมาณ  57,505 บาท เบิกจ่าย 57,505  บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน 
ในสังกัด ได้อย่างถูกต้อง      

2. เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน และน าไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างตรงประเด็นและถูกต้อง 

 3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน 
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
 1. ประชุมคณะท างานในการด าเนินงานได้แก่ ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษากลุ่มสถานศึกษาที่ 1 – 10 เพ่ือคัดเลือกกรรมการคุมห้องสอบ 
 2. ประชุมทางไกล Conference ผ่านโปรแกรม google meet ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ของโรงเรียนในสังกัด โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ กับคณะกรรมการคุมห้องสอบ เพื่อชี้แจงแนวทางในการด าเนินการประเมิน 
การน าผลที่ได้จากการประเมินในการพัฒนาผู้เรียน 
          3. ด าเนินการทดสอบพร้อมกันทั้งเขตพ้ืนที่ในวันที่ 19 มีนาคม 2564  
 4. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ  

ผลการด าเนินโครงการ  
          1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 2,862 คน ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านทั้งในด้านการอ่านออกเสียง
และการอ่านรู้เรื่อง 

ปัญหาและอุปสรรค  
การค านวณค่าผลคะแนนของระบบ NT Access บางโรงเรียนมึความผิดพลาด ท าให้ต้องส่งคะแนน

ดิบเพื่อให้ admin ที่ดูแลระบบได้ด าเนินการแก้ไข 

แนวทางแก้ไข  
- 

ข้อเสนอแนะ  
- 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคุณภาพผู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา 2563  

งบประมาณ  70,120 บาท เบิกจ่าย 70,120 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ด้านความสามารถ
ด้านภาษา ไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551                                   

2. เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่   ปีการศึกษา 
2563 ของส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เป็นที่ยอมรับ เที่ยงตรง  ยุติธรรม  
ตรวจสอบได้  สะท้อนศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง สามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาต่อไปได้ 
            3. เพ่ือก ากับ ติดตาม และควบคุม คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพผู้เรียน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
 1. ประชุมคณะท างานในการด าเนินงานได้แก่ ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษากลุ่มสถานศึกษาที่ 1 – 10 เพ่ือคัดเลือกกรรมการคุมห้องสอบ 
 2. ประชุมทางไกล Conference โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ กับคณะกรรมการคุมห้องสอบ เพื่อชี้แจงแนวทางในการ
ควบคุมห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบของการทดสอบ 
           3. ด าเนินการทดสอบพร้อมกันทั้งเขตพ้ืนที่ในวันที่ 24 มีนาคม 2564  
 4. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ  
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ผลการด าเนินโครงการ  
          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 3,244 คน ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียนในด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ 

ปัญหาและอุปสรรค  
 - รูปแบบในการทดสอบยังเป็นไปในรูปแบบเดินท าให้ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานมาก 

แนวทางแก้ไข  
-ใช้รูปแบบการทดสอบแบบออนไลน์เพ่ือความสะดวก ประหยัด และให้ประสิทธิภาพสูง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 -ควรปรับให้มีการประเมินในด้านอื่นๆเช่นด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเรียนสนใจเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

ภาพกิจกรรม 
   
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

งบประมาณ  8,000 บาท เบิกจ่าย 8,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้

และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ Active 

Learning Cookbook ส าหรับโรงเรียนน าไปใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
3. เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
ขั้นเตรียม : PLAN (วางแผน: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ) 

1.ประชุมคณะท างาน เสนอโครงการ ค าสั่งกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน แผนปฏิบัติการ นิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา  
3. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 เผยแพร่ ให้โรงเรียนในสังกัด  
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4. ประชุมคณะท างานพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 10 โรงเรียน 

5. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม จ านวน 10 โรง 
ขั้นปฏิบัติการ : DO (ปฏิบัติการตามโครงการ: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ และโรงเรียน) 

1 จัดท าคู่มือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบเอกสารผ่านเวปไซต์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มไลน์ การประชุมผ่าน
ระบบ Google meet พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 1 โรงเรียน 

3. ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้ Active Learning สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบเอกสารผ่านเวปไซต์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มไลน์ การประชุมผ่านระบบ 
Google meet ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

4. ประชุมถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ประสบผลส าเร็จ  
5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ 129 สุดยอด BEST PRACTICES การจัดการเรียนรู้ Active Learning 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ขั้นตรวจสอบข้อมูลและประเมินผล : Check (ตรวจสอบและประเมิน: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ และ

โรงเรียน) ด าเนินการดังนี้  
1. ด าเนินการติดตามการด าเนินงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ก าหนด แบบรายงาน 

Google from และการประชุมออนไลน์ Google meet โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 โรงเรียน 
2. ประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู หลังจากด าเนินการ 

ตามข้ันตอนครบทุกรายการแล้ว  โดยมีการสรุปผลด้วยวาจา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไป
วางแผนพัฒนาต่อไป   

ขั้นทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน  : Action (ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน : ปฏิบัติการ
ที่กลุ่มนิเทศ และโรงเรียน) ด าเนินการดังนี้  

1. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือก าหนดแนวทาง 
วางแผน เตรียมการครั้งต่อไป 

2. สรุปและรายงานผล น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ 

3. รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี Best Practices เผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบ 
จ านวน 10 โรงเรียน 

4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 
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ผลการด าเนินโครงการ  
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย น ากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ครูผู้สอนโรงเรียน สามารถน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  คิดเป็นร้อยละ 100 
3. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี

เครือข่าย ในรูปแบบ Active Learning Cookbook ส าหรับโรงเรียนน าไปใช้ได้ตามความต้องการและ
เหมาะสมกับบริบท คิดเป็นร้อยละ 100 

4. เขตพ้ืนที่มี Best Practice โรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียน Active Learning 
ส าหรับน าไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง จ านวน 3 โรงเรียน 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ไม่รองรับส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เช่น ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง การทดลอง เป็นต้น 
2. ระยะเวลาจ ากัดในการด าเนินกิจกรรม ส่งผลให้การประเมินพัฒนาการทักษะ 3Rs8Cs ของผู้เรียน

ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของครูผู้สอน 

แนวทางแก้ไข  
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรด้วยรูปแบบ Active Learning               

ที่หลากหลายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งแบบออนไลน์ และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางไกล                   
จัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อผู้เรียน ยืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรมตามบริบท และความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ผู้เรียน  

2. ควรวางแผนและส่งเสริมพัฒนารูปแบบจัดการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท และการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ครูผู้สอนสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

ภาพกิจกรรม 
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ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

งบประมาณ  15,000 บาท เบิกจ่าย 15,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
เพ่ือสามารถพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้  
   2. เพ่ือให้โรงเรียนสามรถเป็นโรงเรียนแกนน าและพัฒนาเครือข่าย ผ่านการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
ห้องเรียนคุณธรรม และครอบครัวคุณธรรม มีเครื่องมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่มี
มาตรฐาน โรงเรียนสามารถจัดการเองได้  
   3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จ  
ตามรูปแบบการนิเทศ  

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมืองระหว่าง วันที่ 1  สิงหาคม 2564  ถึง  30  กันยายน 2564 

 การด าเนินโครงการ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนเนื่องจากโรงเรียนได้ส่งโครงงานเข้าร่วมรับการ
ประเมิน โครงงาน “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง”  ในปีงบประมาณท่ี 2563  และได้รับรางวัลชมเชย  
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คือโรงเรียนค าบงวิทยาคม  ท าให้ได้ต่อยอดโครงการเดิมซึ่งโรงเรียนได้ท าอยู่แล้ว ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ท า
โครงงาน การท าสบู่เหลวจากสบู่ก้อน เพ่ือชะลอหรือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) 
ในการท าโครงงานในครั้งนี้  ได้น าหลักธรรมเข้ามาอยู่ในกระบวนการของการท างานร่วมกันของนักเรียนเพ่ือฝึก
ทักษะและสร้างนิสัยในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยใช้กระบวนการการท าโครงงานดังนี้ 
 จัดกิจกรรมค่ายอาสา ปลูกจิตส านึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน 
    1. ประชุมวางแผน โดยครูที่ปรึกษา วางแผนร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น 
   2. รับฟังความคิดเห็น/ความรู้สึกของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น 
    3. ออกแบบกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

3.1 กิจกรรม y , z คิดอาสา  พาอัลฟ่า ท าดี 
3.2 กิจกรรม  I am O.K , you are O.K 
3.3 กิจกรรมฮีโร่ ความดี 10 นาท ี

     4. กิจกรรามท าสบู่เหลวจากสบู่ก้อน 
เป็นกิจกรรมร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผลการด าเนินโครงการ  
 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนค าบงวิทยาคมทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ยอมรับ
กฎกติการ่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 95 % 

เชิงคุณภาพ 
 - ผู้บริหารและครู โรงเรียน ได้พัฒนาการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม มีความตระหนัก รู้เข้าใจ 
และคิดอย่าง มีเหตุผล  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ปัญหาและอุปสรรค  
 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
สถานศึกษาไม่ได้เปิดเรียนตามปกติ ดังนั้นการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน ต้องท ากิจกรรมตามมาตรการ 
การเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ดังนั้นการจัดกิจกรรม จึงเป็นกิจกรรมย่อย  และคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ได้เป็นส่วนน้อย การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างยากล าบาก  เนื่องจากการป้องกันการตัดเชื้อ 

แนวทางแก้ไข  
 - สร้างเครือข่าย เพ่ือพัฒนากิจกรรม ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้มากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. จัดท าสื่อ ผ่าน you tube และสร้างสื่อให้โรงเรียนสามรถน าไปพัฒนาได้  
2. จัดกิจกรรมค่ายอาสา เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้เห็นข้อเปรียบเทียบ การท าดีของคนสังคม  

เพ่ือเป็นสังคมเลียนแบบการท าความดี 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ โรงเรียนคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณ  48,000 บาท เบิกจ่าย 48,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
เพ่ือสามารถพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้  
   2. เพ่ือให้โรงเรียนสามรถเป็นโรงเรียนแกนน าและพัฒนาเครือข่าย ผ่านการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
ห้องเรียนคุณธรรม และครอบครัวคุณธรรม มีเครื่องมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่มี
มาตรฐาน โรงเรียนสามารถจัดการเองได้  
   3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จ  
ตามรูปแบบการนิเทศ  
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ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมืองระหว่าง วันที่ 1  สิงหาคม 2564  ถึง  30  กันยายน 2564 

 การด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ได้คัดเลือกโรงเรียนเพ่ือด าเนินโครงการ และได้กลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
 1. กิจกรรมค่ายนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายแยกรายกลุ่มสถานศึกษา
จ านวน 15 โรงเรียน  นักเรียนท ากิจกรรมโรงเรียนละ 25 คน ประกอบด้วยโรงเรียน 
 1. บ้านค าอีหงส์ 
 2. โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 
 3. โรงเรียนบ้านผึ้ง 
 4. โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 
 5. โรงเรียนค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎ์บ ารุง 
 6. โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 
 7. โรงเรียนหนองห้างอ านวยวิทย์ 
 8. โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 
 9. โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 
 10. โรงเรียนบ้านค าพิมูล 
 11. โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บ ารุง 
 12. โรงเรียนบ้านชาด 
 13. โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 
 14. โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 
 15. โรงเรียนบ้านดงหมู 
 การจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด 100 % ได้ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมจากโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียน ดังนั้นโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายโดยการคัดเลือก
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  กิจกรรมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนมากท่ีสุดคือ ความเสียสละ  
ความอดทน และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ได้ฝึกทักษะให้กับนักเรียนแกนน าก่อน  
เพ่ือขยายผลให้กับเพ่ือนนักเรียนอื่นๆ ต่อไป  
 2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ส่งแบบรายงานตามโครงสร้าง 1000 คุรุชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 เพ่ือประกาศเกียรติคุณ และ คนดี
ต้องมีที่ยืน โดย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ที่ 3 ได้ประเมินและผ่านการคัดเลือก 
ผู้บริหารจ านวน 8 คน ครู จ านวน 22  คน เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรต่อไป 
  3. นิเทศโรงเรียน คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว จาก 10 กลุ่มสถานศึกษา  
 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19)  
จากข้อตกลงของคณะกรรมการ ดังนั้นการนิเทศติดตามในครั้งนี้ เราจึงเฉพาะเจาะจง โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรม
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ค่ายนักเรียน และได้มอบเกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2  ดาวให้กบัโรงเรียน ทั้ง 15 โรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2564 นี้ 

ผลการด าเนินโครงการ  
 เชิงปริมาณ 
 - โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 จ านวน 199 โรงเรียน
ได้รับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมชาติ. 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารและครู โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ได้รับการพัฒนาการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม มีความตระหนัก รู้เข้าใจ 
และคิดอย่าง มีเหตุผล 

ปัญหาและอุปสรรค  
 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) 
สถานศึกษาไม่ได้เปิดเรียนตามปกติ ดังนั้นการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน ต้องท ากิจกรรมตามมาตรการการ
เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ดังนั้นการจัดกิจกรรม จึงเป็นกิจกรรมย่อย  และคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการได้
เป็นส่วนน้อย การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างยากล าบาก  เนื่องจากการป้องกันการตัดเชื้อ 

แนวทางแก้ไข  
 - สร้างเครือข่าย เพ่ือพัฒนากิจกรรม ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้มากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. จัดท าสื่อ ผ่าน you tube และสร้างสื่อให้โรงเรียนสามรถน าไปพัฒนาได้  
2. จัดกิจกรรมค่ายอาสา เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้เห็นข้อเปรียบเทียบ การท าดีของคนสังคม  

เพ่ือเป็นสังคมเลียนแบบการท าความดี 

ภาพกิจกรรม 
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ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  

งบประมาณ  36,000 บาท เบิกจ่าย 36,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการด าเนินการ. 
  2. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่ปฏิบัติได้ดีเด่นสร้างขวัญและก าลังใจโรงเรียนดีมีที่ยืน โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
      3. เพ่ือนิเทศติดตาม โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง  "แนวทางด าเนินการ 29 ประการ 
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า" 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมืองระหว่าง วันที่ 1  สิงหาคม 2564  ถึง  30  กันยายน 2564 

 การด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ได้คัดเลือกโรงเรียนจากการนิเทศเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้กลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
 1. โรงเรียนโพธิ์ค าประสรรค์ 
    2. โรงเรียนนางามวิทยา 
    3. โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 
   4. โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์  
   5. โรงเรียนบ้านส้มป่อย 
 การด าเนินการนิเทศเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ได้มีขั้นตอนดังนี้ 
               1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา เพ่ือให้การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 
ครอบคลุมและเป็นตัวแทนที่ดีของโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์ http://www.vitheebuddha.com 
เพ่ือให้โรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจได้ลงทะเบียนสมัคร โดยโรงเรียนจะต้องส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการ 
พิจารณาโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน และข้อมูลการด าเนินงานตามแนวทาง  
๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ แล้วท าการคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนทั้งหมดจ านวน 30 โรงเรียน 
               2. จัดท าสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยน าโรงเรียนทั้งหมด จ านวน 30 โรง มาประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามแนวทาง ๒๙ ประการ 
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าเพื่อสังเคราะห์หาข้อสรุป แนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ  
ในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
               3. ทดลองใชใ้นสภาพจริง น าแนวปฏิบัติของการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ไปนิเทศติดตาม 
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 30 โรงเรียน 
               4. ประเมินผลโดยคณะท างานประเมินผล เพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จของการด าเนินงานโดยใช้กรอบ
แนวคิด CIPP model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัย
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น าเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตที่ได้ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ประชาชน 
ในพ้ืนที่ บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
               5. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน สรุปผลและรายงานอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ  
การประเมินผลความส าเร็จของโครงการต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการน าไปปฏิบัติ  
  แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธท าให้โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาโรงเรียนที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้น าอัตลักษณ์ 29 ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ไปเป็นตัวชี้วัดในการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ามาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง โรงเรียนจากโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด 195 โรงเรียนให้เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ  

ผลการด าเนินโครงการ  
 เชิงปริมาณ 

- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 จ านวน 195 โรงเรียน
ได้รับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมชาติ 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหารและครู โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 ได้รับการพัฒนาการด าเนินโครงการโรงเรียน วิถีพุทธมีความ
ตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง มีเหตุผล 

ปัญหาและอุปสรรค  
 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
สถานศึกษาไม่ได้เปิดเรียนตามปกติ ดังนั้นการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน ต้องท ากิจกรรมตามมาตรการการ
เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ดังนั้นการจัดกิจกรรม จึงเป็นกิจกรรมย่อย และคัดเลือกโรงเรียนเรียนเข้าร่วมโครงการ
ได้เป็นส่วนน้อย การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างยากล าบาก เนื่องจากการป้องกันการตัดเชื้อ 

แนวทางแก้ไข  
 - สร้างเครือข่าย เพ่ือพัฒนากิจกรรม ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้ได้มากท่ีสุด  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. จัดท าสื่อ ผ่าน you tube และสร้างสื่อให้โรงเรียนสามรถน าไปพัฒนาได้  
2. จัดกิจกรรมค่ายอาสา เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้เห็นข้อเปรียบเทียบ การท าดีของคนสังคม  

เพ่ือเป็นสังคมเลียนแบบการท าความดี 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณ  10,000 บาท เบิกจ่าย 10,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะน าการวางระบบคุณภาพ และการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 2. เพ่ือสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของ
สถานศึกษา 

3. เพ่ือน าผลการสังเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษา ที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมของ 

การท างาน จนเป็นแบบอย่างได้ เพื่อเสนอรับรางวัล (IQA AWARD) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1. การประชุมวางแผน/จัดท าเครื่องมือประเมินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง 

ของสถานศึกษาในสังกัด 
2. สื่อสารสร้างความเข้าใจ/ตรวจเยี่ยม/นิเทศติดตามพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา        
3. ประชุม/รวบรวมข้อมูล/สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของสถานศึกษาในสังกัด 
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4. การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่ายต้นแบบ และคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(สถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน) 

5. จัดท าสรุปผล/รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการด าเนินโครงการ  
1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและแนะน าการวางระบบคุณภาพ  

ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา และการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จ านวน 199 แห่ง   

2. สังเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จ านวน 199 แห่ง   

3. คัดเลือกสถานศึกษา ที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนจนเป็นวัฒนธรรมของการท างาน 
จนเป็นแบบอย่างได้ เพ่ือเสนอรับรางวัล (IQA AWARD) ระดับเขตพ้ืนที่  

ปัญหาและอุปสรรค  
-ช่วงระยะเวลามีจ ากัด 

แนวทางแก้ไข  
-ควรมีการด าเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ระดับสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาควรด าเนินการตามข้ันตอนการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
 2.  สถานศึกษาควรสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนรู้เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลให้กับบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนอย่างแท้จริง 
 2.  น าข้อมูลจากการนิเทศติดตามมาสะท้อนผล และน าข้อมูลมาใช้เป็นกรอบในการวางแผนใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณ  23,000 บาท เบิกจ่าย 23,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนา  
2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี และ

โรงเรียนร่วมพัฒนาให้มีคุณภาพ  

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1. จัดท าคู่มือการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนา  

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
2. ประชุมถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพ (School Grading) ของโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 

และโรงเรียนร่วมพัฒนา วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผ่าน Link : https://meet.google.com/yph-yzaw-ksa  
ระบบ Google meet ห้องประชุมเรืองปัญญา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนา ดังนี้ 
     3.1 ลงพื้นที่ นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนา 
ระหว่างวันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2564  

3.2 นิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Google from กลุ่มไลน์โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และ 
ระบบ Google meet ในวันที่ 26- 27 สิงหาคม 2564  ห้องประชุมเรืองปัญญา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

ผลการด าเนินโครงการ   
โครงการ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ประจ าปี

งบประมาณ 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) จ านวน 55 โรงเรียน 
พบว่า ดังนี้ 

1. โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม  
จ านวน 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100   

2. โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาและรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ School 
Management System (SMS) ได้อย่างมีคุณภาพ จ านวน 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100   

3. โรงเรียนได้พัฒนาตนเองที่มุ่งเน้นการสร้างพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก (Child 
Centric) เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “เด็กดี เด็กเก่ง” ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Action-Based 
Learning) ได้ด าเนินกิจกรรมหลักๆ แบ่งออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่ 1) สนับสนุนหลักสูตรวิชาการ 2) วิชาชีพทาง
การเกษตร 3) วิชาชีพอ่ืนๆ 4) การพัฒนาครู บุคลากรในโรงเรียน 5) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน 
และ 6) อ่ืนๆ โดยมีผลส าเร็จของการจัดกิจกรรมในภาพรวม ดังนี้ 

https://meet.google.com/yph-yzaw-ksa
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3.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป มีเจตคติในระดับดีขึ้นไป มีสุขภาพที่ดี  
มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.2 ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลาย 
มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ท างานเป็นทีม มีการพัฒนาตนเองและมีความเป็นผู้น า ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความสามารถและประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดการ
เรียนรู้ ตลอดจน ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาส าหรับใช้ในการ
บริหารและ การจัดการเรียนรู้ 

3.3 โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สภาพภูมิทัศน์สวยงาม ระบบ
ไฟฟ้าที่ปลอดภัย มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น มีห้องเรียนที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ มีสื่อการสอน/สื่อไอซีที
เพ่ือการศึกษาที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ และผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือ มีความไว้วางใจและเชื่อมั่น 
ในโรงเรียนมากขึ้น 

ภาพความส าเร็จของโรงเรียนโครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ส่วนใหญ่ พบว่า  
1. ด้านผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป มีเจตคติ ในระดับดีขึ้น

ไป มีสุขภาพที่ดี ตลอดจนนักเรียนชั้น ป.1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านระดับดีขึ้นไป และ
นักเรียนชั้น ป.3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับดีขึ้นไป  

2. ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือ มีความพึงพอใจ ความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นในโรงเรียนมากข้ึน รวมทั้งภูมิปัญญา/วิทยากรท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะวิชาชีพท้องถิ่นให้แก่นักเรียน และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน  

3. ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองในด้าน
สมรรถนะผู้อ านวยการโรงเรียน ด้านความสามารถในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน และการบริหารโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึง ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการสอนและใช้ไอซีทีเพ่ือ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ด้านหลักสูตรและการสอน พบว่า สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีการจัดหลักสูตรรายวิชากับการสอดแทรกเนื้อหา ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้เรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning และจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับปัญหาหรือบริบทของท้องถิ่น  

5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พบว่า โรงเรียนประชารัฐ มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร์ สื่อเทคโนโลยี  
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการวางระบบ ICT และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ส่วนใหญ่มีสภาพการใช้งานอยู่ในระดับพอใช้ 
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ปัญหาและอุปสรรค  
1 เรื่องงบประมาณ (ไม่ได้รับงบประมาณ/ไม่เพียงพอ/ไม่ได้รับอย่างต่อเนื่อง) 
2 ครูมีภาระงานอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบมาก นอกจากงานสอน 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
4 ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกงานอาชีพ อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี และขาดแคลนวิทยากร/ครูผู้สอน

ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะให้ความรู้ให้แก่นักเรียน 
5 การประสานงานเรื่องการซ่อมบ ารุงระบบ/ขาดแคลนช่างซ่อมบ ารุง 

แนวทางแก้ไข  
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐครบทุกโรง โดยจัดสรร

งบประมาณให้เพียงพอ ต่อเนื่องและเหมาะสม 
2 ลดภาระงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอนของครูผู้สอน 
3 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสื่อ ICT ให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน ปรับปรุงระบบ

อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน 
4 สนับสนุนหรือจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการฝึกงานอาชีพ อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี 

และส่งเสริมการใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความช านาญเข้ามาฝึกสอนให้แก่นักเรียน 
5 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง ICT 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการครูธุรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ  27,181,800 บาท เบิกจ่าย 26,123,521 บาท คงเหลือ 1,058,279 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจ้างธุรการโรงเรียนละ 1 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ 

งานบริหารบุคคล และงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
2. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  
3. นักเรียนได้เรียนกับครูเต็มเวลา  
4. คุณภาพการศึกษาในภาพรวมดีข้ึน 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1. เสนอหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการครูธุรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
3. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ  
เชิงปริมาณ 
มีธุรการโรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานบริหารบุคคล 

และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 จ านวน 185 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีธุรการเพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานบริหาร

บุคคล และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
2. ลดภาระครูเพื่อให้ครูได้ปฏิบัติการสอนอย่างเต็มเวลา  
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรค  
การจ้างธุรการ หากมีคนลาออก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะตัดต าแหน่งทิ้ง 

โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการสรรหาบุคลากรได้ ท าให้โรงเรียนขาดบุคลกรในการปฎิบัติหน้าที่ธุรการ และ
ธุรการโรงเรียนจะต้องถูกเกลี่ยอัตราก ากลัง เนื่องจากอัตราก าลัง น้อยกว่าจ านวนโรงเรียน บางต าแหน่งต้อง
รับผิดชอบ 2 โรงเรียน 

แนวทางแก้ไข  
- 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรจัดสรรอัตราเท่ากับจ านวนโรงเรียน เนื่องจากการ

จัดท าเอกสารของโรงเรียนต้องท าเหมือนกันทุกโรงเรียน บุคลากรที่ต้องท างาน 2 โรงเรียน ต้องท างานเพิ่ม 
 

โครงการครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

งบประมาณ  3,408,480 บาท เบิกจ่าย 3,372,541 บาท คงเหลือ 35,939 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่มีผลการประเมิน

คุณภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ควรต้องปรับปรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

2. เพ่ือลดระดับความขาดแคลนครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1. เสนอหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์) 
2. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
3. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ผลการด าเนินโครงการ  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ด าเนินการจ้างครูวิทยาศาสตร์และครู

คณิตศาสตร์ จ านวน 18 อัตรา  
2. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจ้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนสูงขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรค  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีกาการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

จ านวนมาก ท าให้บุคลากรสายผู้สอน มีความขาดแคลนจ านวนมาก (ครูไม่ครบชั้น ) กอร์ปกับ โรงเรียนขนาด
เล็กได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน ผู้ปกครอง มีมติที่ประชุมไม่ยุบรวม แต่นักเรียนมี
จ านวนน้อย การจัดสรรอัตราก าลังให้โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นไปตามระเบียบ ไม่สามารถจัดสรรให้ตามที่
โรงเรียนต้องการได้ 

แนวทางแก้ไข  
- 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณเพ่ิม ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 
โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

งบประมาณ  850,000 บาท เบิกจ่าย 595,000 บาท คงเหลือ 255,000 บาท  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจ้างครูผู้ทรงคุณค่าท าการสอนในโรงเรียนที่มีจ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูขาดจากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือโรงเรียนที่มีจ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูเกินเกณฑ์แต่ขาดแคลนครูในวิชาเอกที่ส าคัญจ าเป็น 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

 1. เสนอหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 2. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
3. ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
เชิงปริมาณ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ด าเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  

จ านวน 5 คน 
- ได้รับงบประมาณและจัดสรรให้โรงเรียนที่มีอัตราก าลังขาดเกณฑ์และขาดแคลนครูตามสาขาวิชาเอก 

และโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนครู โดยพิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ 1.โรงเรียนหนึ่งต าบล 
หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ 2.โรงเรียนโครงการพระราชด าริ 3.โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ 4.โรงเรียนร่วมพัฒนา การด าเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ผลการด าเนินการจัดสรรให้โรงเรียนจ านวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 2. โรงเรียนบ้านห้วยฝา  
3. โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บ ารุง 4. โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 5. โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการสอนในเชิงประจักษ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสูง และเป็น

ต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูจากรุ่นสู่รุ่น  
2. เด็กได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์ตรง 

ปัญหาและอุปสรรค  
- 
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แนวทางแก้ไข  
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
- การจัดสรรงบประมาณ ควรด าเนินการก่อนเปิดเรียน 

 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

งบประมาณ  415,000 บาท เบิกจ่าย 415,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละบทบาทของ เครือข่ายศูนย์

เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และทีมสหวิชาชีพในเขตพ้ืนที่
บริการอย่างมีส่วนร่วม  

2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา ได้พัฒนาเต็มศักยภาพท่ีสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  

3. เพ่ือได้รับทราบปัญหาและความคาดหวังของผู้ปกครอง และสถานศึกษาในการให้ความช่วยเหลือ
และดูแลอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  

4. เพ่ือช่วยนักเรียนในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้ได้จบการศึกษาภาคบังคับ “คืนนักเรียนสู่
ห้องเรียน คืนคนดีสู่สังคม  

5. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนสีขาวที่มีคุณภาพ
เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้และมีระบบการคัดกรองดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1. กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2564 ภายใต้

การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามบริบท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ระบบ NISPA/ระบบ Catas ประจ าปี 2564 

3. กิจกรรมที่ 3 จัดท าป้ายรณรงค์เลิกเหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จ านวน ๕๘ แห่ง 

4. กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจงานเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน และนักเรียนศึกษาประศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ประจ าปี 2564 

5. กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจ าปี 2564 ให้แกโ่รงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 58 แห่ง 
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ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2564 ภายใต้
การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามบริบท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บูรณาการด าเนินงานตามกรอบแนวทาง ดังนี้   

- จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
  -  ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
  -  ขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One ซึ่งเป็นวาระจังหวัดกาฬสินธุ์และส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์เพ่ือใจวันรุ่น  กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
  -  ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  -  ขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
  -  ขับเคลื่อนความร่วมมือน านักเรียนที่เป็นผู้เสพเข้าบ าบัดรักษาร่วมกับฝ่ายสาธารณสุขและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  -  ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ 
  -  ขับเคลื่อนสนับสนุนกิจกรรมจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา 
  -  ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกันลูกหลานจากภัยยาเสพติดของ
โรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่รับทราบ   
  -  ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และ  
การจัดกิจกรรมให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด
 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ระบบ NISPA/ระบบ Catas ประจ าปี 2564 เพ่ือด าเนินงาน 
การรายงานข้อมูลในระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA System), การรายงาน
ข้อมูลการติดตามผู้ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System), การบันทึกข้อมูลก าลังพลผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านยาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน (YC) ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จ านวน 199 แห่ง 
 กิจกรรมที่ 3 จัดท าป้ายรณรงค์เลิกเหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
จ านวน 58 แห่ง ตามแนวทาง การขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัส  โคโรนา2019    (COVID- 19)  ประจ าปี 2564 
 กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจงานเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
นักเรียนศึกษาประศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  ประจ าปี 2564 
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กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจ าปี 2564 ให้แก่โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จ านวน 58 แห่ง ตามแนวทาง การขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส  โคโรนา2019    (COVID- 19)  ประจ าปี 2564 

 ผลจากการด าเนินงาน 
                     (1) นักเรียนในสังกัดทุกคนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ มีหลักคุณธรรมจริยธรรม ไปป้องกัน
เฝ้าระวังภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรม 
  (2) นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดเกิดทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน  
  (3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดท้ัง 58 แห่ง สามารถน าหลักสูตรการอบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน จากภัยรอบด้านและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง               
  (5) บุคลากรในสังกัดทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง               
  (6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบการติดตามงานและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม อย่างมีคุณภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค  
เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ท าให้ต้องมีการเลื่อน

ปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการออกไป การด าเนินงานต้องมีข้อจ ากัดในบางองค์ประกอบ 

แนวทางแก้ไข  
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 การจัดสรรงบประมาณขอให้ด าเนินการอย่างเร็วรวด ไม่ควรทิ้งช่วงเวลานาน  

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 
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กิจกรรมที่ 2 

 
กิจกรรมที่ 3 

       
กิจกรรมที่ 4 

 
 

กิจกรรมที่ 5 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  

งบประมาณ  5,000 บาท เบิกจ่าย 5,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ให้อ่านออกเขียนได ้
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง 
3. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ให้มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูง 
4. เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียนของ

นักเรียนที่ประสบความส าเร็จ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
- เสนอขออนุมัติโครงการ/ร่างค าสั่ง 
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์/แจ้งก าหนดการส่งสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เพ่ือรับการคัดเลือก 
- ประเมินสื่อ นวัตกรรมสื่อส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม 
- แจ้งก าหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินสื่อห้องสมุดส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วม

กิจกรรม 
- ประเมินผลการประเมินและคัดเลือกสื่อนวัตกรรมที่เป็นเลิศ Best Practice /มอบเกียรติบัตรและโล่

เกียรติยศเชิดชูครูผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้บริหารที่อ านวยการส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
- รางวัลชนะเลิศ ห้องสมุดส่งเสริมการอ่านการเขียน “ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice  

ยุวบรรณารักษ์ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม 3R โดยใช้กระบวนการ PBL เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”  
นางรัตนา สุวรรณศรี  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  

- รางวัลชนะเลิศ ชุดฝึกเสริมทักษะ “การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนค ายาก กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔”  นางจงกลนี บูระวัฒน์ โรงเรียนบ้านบัวขาว  
(วันครู ๒๕๐๐) อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

- ได้เขา้ร่วม “สื่อส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล่อง” นางนงค์ศรี ราชมณี โรงเรียนบ้านจาน  
อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID 19 ) ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม

ตามแผนงานโครงการ โดยครั้งแรกประชาสัมพันธ์ก าหนดการประเมินคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ด้วย
ข้อสอบกลางจากสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐาน ภายในเดือนสิงหาคม 2564 แต่ต้องแจ้งยกเลิกกิจกรรมตามกรอบเวลาและให้โรงเรียนจัดประเมิน
คัดกรองผู้เรียนและรายงานผลการด าเนินงานในระบบเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในสังกัด 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ออนแฮนด์ จึงไม่สะดวกต่อการด าเนินงาน 
3. การพัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (COVID 19 ) เป็น

การปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนจากสื่อนวัตกรรมเดิมที่บูรณาการวิธีการสอนจากออนไซต์เป็นออน
แฮนด์ การก ากับติดตามและการประเมินผลจึงมีความเข้มข้นน้อยลง 

แนวทางแก้ไข  
1. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนประเมินคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนให้แล้วเสร็จก่อน 

ภาคเรียนที่ 2 
2. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมเป็นบทเรียนออนไลน์ ให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเรียนรู้ได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดเวลา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ส่งเสริมพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูใช้สื่อออนไลน์ที่หลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมออนไลน์ได้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดเวลา 

ภาพกิจกรรม 
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การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและ
คณิตศาสตร ์

งบประมาณ  46,400 บาท เบิกจ่าย 46,400  บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ืออบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้มีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความรู้ ความเข้าใจในระบบ PISA-
Style Online Testing 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
 3. ด าเนินการอบรมพัฒนา เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไซต์ แบ่งกิจกรรมด าเนินงานเป็น  

3 กิจกรรม ดังนี้ 
  3.1 การอบรมปฏิบัติการอบรมการใช้ระบบ PISA Style Testing มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 3.1.1 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.1.2 ด าเนินการอบรมปฏิบัติการการใช้ระบบ PISA Style Testing ผู้เข้าอบรมเป็นครู 

จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 57 โรงเรียน  
 3.1.3 นิเทศติดตามออนไลน์  
 3.1.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.2 การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra  
 3.2.1 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.2.2 ด าเนินการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra

 3.2.3 นิเทศติดตามออนไลน์ 
 3.2.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
3.3 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 3.3.1 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3.3.2 ด าเนินการอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น (ทดสอบก่อนเรียน อบรมปฏิบัติการ ทดสอบหลังเรียน) 
 3.3.3 นิเทศ ติดตามและประเมินการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3.3.4 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
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 4. รวบรวมข้อมูล 
1. การอบรมปฏิบัติการอบรมการใช้ระบบ PISA Style Testing  

  2. การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 
3. การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
  กิจกรรมการอบรมปฏิบัติการอบรมการใช้ระบบ PISA Style Testing  
(วันที่ 16, 17 และ 20 กันยายน  2564) งบประมาณ 15,140 บาท 
  เชิงปริมาณ 
  - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกโรงเรียนได้เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
PISA 2022 แก่ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE 
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต 3 ทุกโรงเรียน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2022 ด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE 
  เชิงคุณภาพ 
  - ครูครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด 
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA 
STYLE และน าไปพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 
2022 ต่อไปได ้
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต 3 ทุกโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะการใช้ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE และสมรรถนะ
ทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พร้อมรับการประเมิน PISA 2022 
  ปัญหาและอุปสรรค 
  เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ต้องด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้
มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ท าให้ต้องจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน
ละ 1 คนเท่านั้น 
  แนวทางแก้ไข 
  ให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ได้น าความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE ไปขยายผลต่อให้กับครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนต่อไป 
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  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรมีการส่งเสริม พัฒนาให้ครูผู้สอนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าใช้ระบบ
ข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความคุ้นชินกับแนวของข้อสอบและมีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และการสอบออนไลน์ พร้อมรับการประเมิน PISA ต่อไป 
  การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra  
(วันที่ 25 – 26 กันยายน  2564) งบประมาณ 15,450 บาท 
  เชิงปริมาณ 
  - ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 35 คน ได้รับการฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรม Geogebra ในกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  เชิงคุณภาพ 
  - ครูได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดเห็น
ภาพในการเรียนบทเรียนทางคณิตศาสตร์ 
  ปัญหาและอุปสรรค 
  - ครูบางคนยังขาดทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
  แนวทางแก้ไข 
  - ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้กับครู 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  -  ส่งเสริมให้มีการใช้โปรแกรม Geogebra ในทุกชั้นเรียน 
  - ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Geogebra 
  การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564) งบประมาณ 15,810 บาท 
  เชิงปริมาณ 
  - ครูภาษาไทยของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 57 โรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้น
สูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68  
  เชิงคุณภาพ 
  - ครูภาษาไทยของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ร้อยละ 73 มีเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการประเมินหลังการอบรมปฏิบัติการ ร้อยละ 100  
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์         
เขต 3 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงจากครูที่มีความรู้ความสามารถและมีเทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
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  ปัญหาและอุปสรรค 
  - การจัดสรรงบประมาณมาในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ การบริหารจัดการมี
ข้อจ ากัดของผู้เข้าอบรม เนื่องจากครูผู้สอนภาษาไทยเกษียณราชการ และผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาเป็นครูที่มา
รับการพัฒนาแทนครูที่จะรับผิดชอบงานสอน ส่งผลให้ความรู้อาจไม่ถึงผู้เรียน 

- เนื่องจากการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ด าเนินการใน
ระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ ครูผู้สอนภาษาไทยหลายโรงเรียนเกษียณราชการ ครูที่ เข้ารับการพัฒนาจึงเป็นผู้ที่
เข้าอบรมแทนครูที่จะมาปฏิบัติการสอน ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมพัฒนาจึงส่งไม่ถึงผู้เรียน 
  -โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีจ านวน 57 โรงเรียน แต่มีครูไม่เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 
  แนวทางแก้ไข 
  ส่งเอกสารและแนะน าแหล่งเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นกับทุกโรงเรียน เพื่อสนับสนุนครูให้มีข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  -ส่งเสริมครูให้พัฒนาสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงแก่ครู
ภาษาไทยที่สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 
  - จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของครู
ภาษาไทยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 และมอบเกียรติบัตร หรือโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้บริหารที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูได้พัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

ภาพกิจกรรม 
 

ภาพกิจกรรม 
การอบรมปฏิบัติการอบรมการใช้ระบบ PISA Style Testing 

(วันที่ 16, 17 และ 20 กันยายน  2564) 
ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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ภาพกิจกรรม 
การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GeoGebra 

ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
(วันที่ 25– 26 กันยายน 2564) 

 
ภาพกิจกรรม 

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ที่ห้องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 (วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2564) 
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โครงการการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ  10,800 บาท เบิกจ่าย 10,800 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
    2. เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
           3. เพ่ือน าผลการศึกษาและสังเคราะห์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผน/จัดท าเครื่องมือการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 ประชุม/รวบรวมข้อมูล/สังเคราะห์รายงานผลการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด 

กิจกรรมที่ 4 การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่ายต้นแบบ 
          กิจกรรมที่ 5 จดัท าสรุปผล/รายงานผลการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
 เชิงปริมาณ 

 1) สถานศึกษาเป้าหมายในสังกัดได้รับการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 

 2) เขตพ้ืนที่การศึกษาและสังเคราะห์พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน  
 เชิงคุณภาพ 

1) สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 

2) เขตพ้ืนที่การศึกษาและสังเคราะห์พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน 
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ปัญหาและอุปสรรค  
-ช่วงระยะเวลามีจ ากัด 

แนวทางแก้ไข  
-ควรมีการด าเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ระดับสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาควรด าเนินการตามข้ันตอนการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
 2.  สถานศึกษาควรสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนรู้เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลให้กับบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนอย่างแท้จริง 
 2.  น าข้อมูลจากการนิเทศติดตามมาสะท้อนผล และน าข้อมูลมาใช้เป็นกรอบในการวางแผนใน
การปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
 
ภาพกิจกรรม 
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โครงการอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู Coding for Teacher 
(C4T) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

งบประมาณ  70,800 บาท เบิกจ่าย 70,800 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นการคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การน าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

2. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณของครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) 

3 เพ่ือพัฒนาครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน าสู่การ
ปฏิบัติในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1. ขั้นเตรียมการ  : PLAN (วางแผน: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ) 

1. ประชุมคณะท างาน เสนอโครงการ  
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน หนังสือเชิญวิทยากร จ านวน 4 คน  
3. ส ารวจความต้องการในการเข้ารับการพัฒนา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมออนไลน์ 

กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100 คน 
2. ขั้นด าเนินการ : DO (ปฏิบัติการตามโครงการ: ปฏิบัติการที่ห้องประชุมเรืองปัญญา ห้องประชุม

ออนไลน์ ZOOM CLOUD MEETING) 
1 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ

ส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านเวปไซต์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  
กลุ่มไลน์ การประชุมผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING  

2. ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่าน QR CODE 
หรือ Google from  https://forms.gle/TME2n3vZovS7kXLVA 

3. ด าเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 
3.1 ประชุมเตรียมการจัดท าคู่มือหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู 

Coding for Teacher (C4T) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 16 – 19 กันยายน 2564 
3.2 จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 

1-3 Coding for Grade 7-9 Teacher (C4T-4) ผ่านห้องประชุมออนไลน์ ZOOM CLOUD MEETING 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2564 
  

https://forms.gle/TME2n3vZovS7kXLVA


 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 128 
 

3. ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล : Check (ตรวจสอบและประเมิน:ผ่าน Google from) 
1. ด าเนินการติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ก าหนด ผ่าน Google from 

กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจ านวน 2 ฉบับ  
1.1 แบบประเมินการประชุมปฏิบัติการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู

มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๔) 
1.2 แบบประเมินโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 

๑-๓ Coding for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๔) โดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL จ านวน 1 ฉบับ 
2. ประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน วิทยากรแลคณะท างาน หลังจากด าเนินการตามขั้นตอนครบ

ทุกรายการแล้ว  โดยมีการสรุปผลด้วยวาจา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ น าไปวางแผนพัฒนาต่อไป   
4. ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง : Action (ทบทวนและปรับปรุงปฏิบัติงาน: ปฏิบัติการที่กลุ่มนิเทศ) 

1. รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น  เพ่ือก าหนดแนวทาง 
วางแผน เตรียมการครั้งต่อไป 

2. สรุปและรายงานผล น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
สถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ 
ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 100 คน 

100 100  

เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ ความเข้าใจ
ในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ซ่ึง
เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
การน าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องตาม
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

≤ 

ระดับมาก 

ระดับมากท่ีสุด 
4.48 

 

2) ครูผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมน าสู่การปฏิบัติใน
ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

≤ 

ระดับมาก 

ระดับมากท่ีสุด 
4.56 
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ปัญหาและอุปสรรค  
1. ผู้เข้ารับการอบรมไม่พร้อมในอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์แทบเล็ต สมาร์ทโฟน สัญญาณอินเทอร์เน็ต  
2. เนื้อหาหลักสูตรการอบรมเยอะ และเวลาจ ากัด 

แนวทางแก้ไข  
1. เพ่ิมระยะเวลาการอบรมหรือจัดเนื้อหาออกเป็น 2 หลักสูตร 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์แทบเล็ต สมาร์ทโฟน สัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้พร้อม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ควรมีการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการต่อไป 
2. การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนโดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for Grade 7-9 Teacher 
(C4T-4) ที่หลากหลาย และสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ครูผู้สอน
สามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ิมมากข้ึน  

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณ  5,000 บาท เบิกจ่าย 5,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน

รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได ้

2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท  

3. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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4. เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงาน เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
การนิเทศ ติดตาม ตามนโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 “ปีแห่งการ

ขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม” ให้กับผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวม
หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ของเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาเรียนรวม จ านวน 171 โรงเรียน 
ผู้เข้าร่วมประชุมรับการนิเทศ ติดตาม ทั้งสิ้น จ านวน 425 คน ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมเรืองปัญญา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
   1. การสร้างความเข้มแข็งในการสังเคราะห์และจัดท าข้อมูลของพ่ีเลี้ยงเด็กพิการและครูผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
   2. การสร้างความเข้าใจ ชี้แจงนโยบายแนวทางการด าเนินงานเพ่ือวางแผนการด าเนินโครงการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนเรียนรวมระดับโรงเรียน 
   3. การพัฒนากระบวนการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

4. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
และนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   5. การนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานงานการจัดการศึกษาเรียนรวม ในรูปแบบ
ออนไลน์ จ านวน 171 โรงเรียน 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
 เชิงปริมาณ  

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1/2564 มีนักเรียนพิการเรียนรวมทุกประเภท
ความพิการ จ านวน 2,871 คน จ าท าแผน IEP จ านวน 2,871 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1/2564 มีนักเรียนพิการเรียนรวมทุกประเภท
ความพิการ พิการ จ านวน 2,871 คน ขอรับสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนใดทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) 
จ านวน 1,680 คน คิดเป็นร้อยละ 58.51 และได้รับสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนใดทางการศึกษา (คูปอง
การศึกษา จ านวน 1,680 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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 เชิงคุณภาพ 

1. ด้านผู้เรียน 

                    - นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ 

      2. ด้านการจัดการเรียนรู้ 
          - การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย 

          - มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

          - การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

  3. ด้านการบริหารจัดการ 

          - สถานศึกษามีการบริหารจัดการเรียนรวมมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีการวางแผนและด าเนินงานที่มุ่งเน้น
คุณภาพผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่เรียนรวมทุกคน  

          - ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ปรับปรุงหลักสูตร และจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

ปัญหาและอุปสรรค  
 1. เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านบุคลากรบางโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่มีกลุ่มเด็กพิการเรียนรวม ท าให้ 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการบางโรงเรียนต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจ าชั้นหรือสอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือบางโรงเรียน
ไม่มีพ่ีเลี้ยงเด็กพิการครูประจ าการผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีภาระงานประจ าที่มาก อยู่แล้ว  
ไม่สามารถด าเนินการในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับของกลุ่มเด็กพิการเรียนรวมได้ เช่น การขอรับสื่อสิ่งอ านวย 
ความสะดวกอ่ืนใดทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 
 2. เนื่องจากครูผู้รับผิดชอบ/พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มเด็กพิการที่เรียนรวมใน
โรงเรียนบางส่วน ลาออก ย้าย เกษียณ และผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบหมายให้ครูหรือบุคลากรอ่ืนรับผิดชอบ
งานต่อซึ่งไม่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาท าการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
กลุม่เด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปในสังกัดไม่เต็มตามศักยภาพ 

แนวทางแก้ไข  
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

แบบเรียนรวมเพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

2. สร้างเครือข่ายให้กับสถานศึกษาระหว่างหน่วยงานอ่ืนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

ระดับสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน

ที่มีนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
2. การวางแผนมอบหมายงานและส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนแบบเรียนรวม 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน

สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2. ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม     
มีการวางแผนและด าเนินงานที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนรวมที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ระดับสพฐ. 
1. สพฐ.ควรมีโครงการ/กิจกรรม/ประชุมสัมมนา ระดับภูมิภาค หรือส่วนกลาง (ถ้าสถานการณ์ปกติ) 

ให้กับผู้รับผิดชอบงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับนโยบาย แนวทางการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรวมสู่สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ การขยายผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มเด็กพิการ  
      2. สพฐ. ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอต่อกรอบการด าเนินงาน เช่น การนิเทศติดตาม 
การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม เป็นต้น 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการถอดบทเรียนและสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 

งบประมาณ  15,000 บาท เบิกจ่าย 15,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2563 โดยใช้ภูไทโมเดล  
2. เพ่ือถอดบทเรียนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้ภูไทโมเดล  
3. เพ่ือสรุปและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้ภูไทโมเดล 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 20 คน ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานถอดบทเรียนและสรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้ภูไทโมเดล ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเรือง
ปัญญา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  

2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 20 คน ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสรุปและรายงานผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้ภูไทโมเดล และก าหนดยุทธศาสตร์แผนการด าเนินงาน
ในรอบปีต่อไป ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2563ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
1. ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันถอดบทเรียนการด าเนินงานจากการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ

การศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้ภูไทโมเดล  
2. สรุปและรายงานผลโดยน าผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้ภูไทโมเดลและวางแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานในรอบปีต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรค  
- 

แนวทางแก้ไข  
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
- ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การนิเทศติดตามให้หลากหลายช่องทางให้มากข้ึน 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูผู้สอน 

งบประมาณ  10,000 บาท เบิกจ่าย 10,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือก าหนดแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา  

      2. เพ่ือนิเทศ ช่วยเหลือให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบวิธีการ 
ที่เหมาะสม  
          3. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่ด าเนินงานด้านนิเทศภายในที่ประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ เผยแพร่ 
ประสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. เพ่ือสรุปผล รายงานผลการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1. เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 แต่งตั้ง 

คณะกรรมกรรมการด าเนินงาน และประชุมคณะกรรมกรรมการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการอบรมออนไลน์ด้วย google meet 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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4. ประชุมคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
5. การประเมินผล สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ.2560) ในส่วนของรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
2. ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาของตน  
3. โรงเรียนในสังกัดด าเนินการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science ในสถานศึกษา

ของตนตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด  
4. โรงเรียนในสังกัดได้รับนิเทศติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing 

Science อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนในสังกัดมีแผนการจัดการเรียนการสอน Coding และ Computing Science อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค  
- การนิเทศติดตามไม่ได้เต็มที่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

แนวทางแก้ไข  
 - วางแผนการนิเทศติดตามให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายช่องทางเพ่ือให้การนิเทศมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ภาพกิจกรรม 
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การขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับโรงเรยีน 

งบประมาณ  5,700 บาท เบิกจ่าย 5,700 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายในระดับโรงเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 4 คน ออกนิเทศ ก ากับติดตาม 

โครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับโรงเรียน ในวันที่ 
18, 27 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาบอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3   

2. ประชุมสรุปผลการติดตามนิเทศ และรายงานผลการนิเทศ ก ากับติดตาม โครงการพัฒนายุวทูต
ความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับโรงเรียน วันที่ 4  กันยายน 2564  
ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

3. รายงานผลต่อ สพฐ. วันที่ 30 กันยายน 2564 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
1. โรงเรียนบ้านนาบอนเข้าร่วมพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

โดยได้จัดท าโครงการยุวทูตน้อย จิตอาสา อนุรักษ์ป่าภูผานาบอน โดยได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะจิต ดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของป่าชุมชนต าบลนาบอน 
   กิจกรรมที่ 2 ขึ้นส ารวจป่า พืชสมุนไพร  พันธุ์ไม้  แหล่งน้ า 
   กิจกรรมที่ 3 เพาะพันธุ์กล้าไม้เพ่ือปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
   กิจกรรมที่ 4 ปลูกป่าทดแทนร่วมกับชุมชน 
   กิจกรรมที่ 5 บวชป่า 
   กิจกรรมที่ 6 จัดท าแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
   กิจกรรมที่ 7 จัดท าห้องเรียนธรรมชาติ  
   กิจกรรมที่ 8 จัดท าสวนสมุนไพร และสวนป่าในโรงเรียน 

2. นิเทศ ติดตามจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ในการถอดบทเรียน และถอด
กระบวนการเชิงลึก รายงาน/ วิจัย/ สื่อ หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครอบคลุมทุกมิติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืน และมีความพร้อมในการ
ก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีคุณภาพและสง่างาม 

3. โรงเรียนได้นวัตกรรมความดี ที่เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ท าให้ผู้เรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
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ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณสมบัติที่ส าคัญในการเป็นนักการทูตน้อย
ที่ดี ได้แก่ ทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน เจรจา และการพูดในที่สาธารณะ มีความกล้าแสดงออก มีความ
เป็นผู้น า มีทักษะการปรับตัวที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา มีความรอบรู้ที่หลากหลาย มีปฏิภาณ ไหวพริบ 
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ เคารพ และให้เกียรติผู้อื่น และมีบุคลิกภาพที่สง่างาม
ในเวทีโลก 

4. ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุกมิติ และสอดรับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น
และมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีคุณภาพและสง่างามได้ 

5. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษที่ 21 
ได้อย่างมีความสุข 

ปัญหาและอุปสรรค  
- 

แนวทางแก้ไข  
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - ควรด าเนินการโครงการให้ต่อเนื่องเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564  

งบประมาณ  36,860 บาท เบิกจ่าย 36,860 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
2. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และโครงงานด้วยกระบวนการสืบเสาะ ตามแนวทาง

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
3. เพ่ือพัฒนาผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT)  
4. เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ

ประถมศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

1. อบรมขยายผลและทบทวนกิจกรรมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ครู 2 คน/1 โรงเรียน จ านวน 6 โรงเรียน 
ทั้งหมด 12 คน วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

2. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 และ2562 จ านวน 6 โรง 
3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการฯ โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 6 โรงเรียน 

ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2564  ได้แก่  

ล าดับ โรงเรียน ชื่อ - สกุล 

1. โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 1. นายไพรัช  ตาสาโรจน์ 
2. นายธานินทร์  ผาโคตร 

2. โรงเรียนค าม่วงจรัสวิทย์ 1. นางอภิรดา  โทไข่ษร 
2. นางสาวสุทาทิพย์  อุปชีวะ 

3. โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. นางสาวกนกนาฏ  อามาตย์ 
2. นางสุภาภรณ์  โรยรส 

4. โรงเรียนหนองบัวใน 1. นางเยาวลักษณ์  อัฐนาค 
2. นายชาญศักดิ์  วันช่วย 

5. โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 1. นางวราพร  ไชยทองศรี 
2. นางสาวศิริรัตน์  ดวงจันดา 

6. โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 1. นางชัชนกพร  จันนามิตร์ 
2. นางณัฐยา  ค าตา 
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ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
1. ครู จ านวน 12 คน จาก 6 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโครงงาน 

สามารถน าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมขยายผลและทบทวนกิจกรรม
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ครู 2 คน/1 โรงเรียน จ านวน 6 โรงเรียน  

2. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 และ2562 จ านวน 6 โรง ในการ
จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการฯ โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

ปัญหาและอุปสรรค  
- 

แนวทางแก้ไข  
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
- 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้แบบ Electronic-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต 

งบประมาณ  5,000 บาท เบิกจ่าย 5,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning  
2. เพ่ือด าเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
3. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
4. เพ่ือพัฒนาและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

ผลการด าเนินโครงการ  
1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงการพัฒนา

สมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning  วันที่ 31 สิงหาคม 
2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านค าพิมูล อ าเภอค าม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

2. ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning 
2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และนิเทศ 

ก ากับติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning ของสถานศึกษาใน
สังกัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ระบบ  

3. สรุปและรายงานผลด าเนินการจัดประชุมชี้แจงและผู้ผ่านการอบรมระบบออนไลน์ 

ปัญหาและอุปสรรค  
- 

แนวทางแก้ไข  
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
- 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

งบประมาณ  8,000 บาท เบิกจ่าย 8,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือก าหนดแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา  

      2. เพ่ือนิเทศ ช่วยเหลือให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบวิธีการ 
ที่เหมาะสม  
          3. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่ด าเนินงานด้านนิเทศภายในที่ประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ เผยแพร่ 
ประสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. เพ่ือสรุปผล รายงานผลการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประชาสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรมคัดเลือก
รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เป็นแบบอย่างได้  ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนางานนิเทศการศึกษา และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น  
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ส่งผลงานคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ภายใน 30 กรกฎาคม 2564  
และส่งรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือก สพฐ.ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
 2. ด าเนินการประชุมโครงการส่งเสริมการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 กลุ่มโรงเรียน
แพรวาค าม่วง ในระบบ Online ด้วย google meet และระบบอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 100 คน ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านค าพิมลู อ าเภอค าม่วง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
 3. สรุปผล รายงานผลการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
 1. ผลการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เป็นแบบอย่างได้  
ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานนิเทศการศึกษา และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 

 

รางวัล สถานศึกษา 
ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค าพิมูล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านนาคู 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านวังเวียง 

และได้ด าเนินการจัดส่งรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกต่อ สพฐ. ในวันที่  
10 สิงหาคม 2564 ที่บัญชี @esdc.go.th และได้การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับ สพฐ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนแพรวาค าม่วง ในระบบ Online ด้วย google meet และระบบอบรม 
เชิงปฏิบัติการ จ านวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา และสามารถน าไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาและอุปสรรค  
- สถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกค่อนข้างน้อย  

แนวทางแก้ไข  
- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้มีการด าเนินการโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและ

ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและนิเทศติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การท าวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 

งบประมาณ  30,000 บาท เบิกจ่าย 30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสภาะการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ที่เหมาะสมกับบริบท
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
       2. เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในระดับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะท างานวิจัยจ านวน 20 คน 
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมวิเคราะห์ SWOT คณะท างานวิจัยจ านวน 20 คน 
3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมระดมความคิด (Brainstroming) คณะท างานวิจัยจ านวน 20 คน 

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=613f1b32998faf2788287aa1
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4. กิจกกรมที่ 4 ประชุมการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) คณะท างานวิจัยจ านวน 20 คน 
และผู้เชี่ยวชาญ 

5. กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผลการท าวิจัย คณะท างานวิจัยจ านวน 20 คน 
6. กิจกรรมที่ 6 จัดท าเอกสารผลการวิจัย คณะท างานวิจัยจ านวน 20 คน 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
1.  ผลการวิจัยของคณะท างานเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเชิงนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
2.  คณะผู้วิจัยได้น ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นองค์ประกอบ 

ปัญหาและอุปสรรค  
 ระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดสั้นเกินไป 

แนวทางแก้ไข  
 ควรก าหนดประเด็นการวิจัยในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ควรก าหนดประเด็นวิจัยให้มีความหลากหลาย เพื่อการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อด าเนินงานขับเคลื่อนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด  
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ และความหวัง” 

งบประมาณ  4,000 บาท เบิกจ่าย 4,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการขับเคลื่อน

อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ
และความหวัง” 

2. เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ สู่การปฏิบัติ 
 3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตส านึกให้กับโรงเรียนในสังกัดสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
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 4. เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนิเทศ ติดตาม ขยายผลการด าเนินงานตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือด าเนินงานขับเคลื่อนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” กลุ่มเป้าหมายคือ ศึกษานิเทศก์  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
จ านวน 12 คน โดยศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร  
ในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนด้วยฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ 
จ านวน 9 ฐาน ดังนี้  
 ฐานการเรียนรู้ที่ 1 โคก หนอง นา 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียง 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ไก่ไข่อินทรีย์ 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ปลาเลี้ยงคน 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ปุ๋ยและน้ าหมัก 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 6 กสิกรรมหลุมพอเพียง 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 7 คนเอาถ่านหัวใจพอเพียง 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 8 แปรรูปพอเพียง 
 ฐานการเรียนรู้ที่ 9 ระบบน้ าอัตโนมัติ 

ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

1. ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
การขับเคลื่อนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง 
นา แห่งน้ าใจและความหวัง” 

2. ศึกษานิเทศก์ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 คน สามารถสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ สู่การปฏิบัติ 
 3. ผู้รับผิดชอบโครงการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจส่งเสริม สนับสนุน 
และสร้างจิตส านึกให้กับโรงเรียนในสังกัดสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
 4. ศึกษานิเทศก์ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 12 คน สามารถนิเทศ ติดตาม ขยายผลการด าเนินงานตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงยังโรงเรียนในสังกัด จ านวน 199 โรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัญหาและอุปสรรค  
 - เนื่องจากผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษายังไม่เคยเข้ารับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนอารยเกษตร ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ 
และความหวัง  

แนวทางแก้ไข  
 - หน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่เข้ารับการอบรม
พัฒนา/ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อมีความรู้ความเข้าใจสามารถขยายผล/ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้กับ
โรงเรียนในสังกัด 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - สพฐ.ควรอบรมพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มอบนโยบาย
แนวทางเพ่ือการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 

3. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ผลการประเมินในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.36 อยู่ในระดับ AA ผลการประเมิน ผ่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
การประเมิน ตัวช้ีวัด คะแนนรวม ITA 

IIT การปฏิบัติหน้าที่ 
การใช้งบประมาณ 
การใช้อ านาจ 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

99.36 
EIT คุณภาพการด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การปรับปรุงการท างาน 

OIT การเปิดเผยข้อมูล 
การป้องกันการทุจริต 
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4. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

ผลคะแนนการด าเนนิงาน รอ้ยละ 85.62 ระดับมาตรฐานขั้นสูง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คะแนน ร้อยละ ระดับ 

4.28098 85.62 มาตรฐานขั้นสูง 
 

5. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับดเียี่ยม จ าแนกรายมาตรฐาน ได้ดังนี้   

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  - 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  - 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม 
 

6. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  
6 กลยุทธ์ ผลการด าเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทั้ง 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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นโยบาย ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ผลการด าเนินงาน 
จาก สตผ.สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
สังคมและของประเทศชาติ 

   

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใน
ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 93.15 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 
 

- ไม่ประเมิน 
ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง 

 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

   

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 92.17 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 70 ม.1-ม.2 ร้อยละ 90 
ขึ้นไป 

ม.3 ร้อยละ 88.89 

บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ
ม.ต้นได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและ
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นโยบาย ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ผลการด าเนินงาน 
จาก สตผ.สพฐ. 

บริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็น
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

   

ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละ
ระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

   

ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   

ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 86 ขึ้นไป บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา  

- ไม่ประเมิน 
ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง 
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7. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 

ทักษะความสามารถ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
2562 2563 

ความสามารถด้านภาษา 42.63 45.06 2.43 

ความสามารถด้านค านวณ 43.42 39.07 -4.35 

ความสามารถด้านเหตุผล - - - 

รวมเฉลี่ย 43.03 42.07 -0.96 
                 ที่มา : กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2564 

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
2562 2563 

ภาษาไทย 46.10 52.27 6.17 

ภาษาอังกฤษ 27.74 34.51 6.77 

คณิตศาสตร ์ 29.10 26.35 -2.75 

วิทยาศาสตร์ 32.86 36.43 3.57 

รวมเฉลี่ย 33.95 37.39 3.44 
                 ที่มา : กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2564 
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ตารางที่ 13 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
2562 2563 

ภาษาไทย 51.56 48.35 -3.21 

ภาษาอังกฤษ 27.82 27.45 -0.37 

คณิตศาสตร ์ 21.69 20.90 -0.79 

วิทยาศาสตร์ 29.38 27.20 -2.18 

รวมเฉลี่ย 32.61 30.98 -1.63 
                 ที่มา : กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2564 

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

หน่วยงาน 
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (mean%) 

เฉลี่ย 4 สาระ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 52.27 34.51 26.35 36.43 37.39 

ระดับจังหวัด 53.11 35.70 26.82 36.71 38.09 

ระดับ สพฐ. 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02 

ระดับประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 
                 ที่มา : กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผล 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2564 

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

หน่วยงาน 
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (mean%) 

เฉลี่ย 4 สาระ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 48.35 27.45 20.90 27.20 30.98 

ระดับจังหวัด 54.07 31.68 23.60 29.09 34.61 

ระดับ สพฐ. 55.18 34.14 25.82 31.17 36.58 

ระดับประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 
                 ที่มา : กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผล 

ข้อมูล ณ วันท่ี 6 เมษายน 2564 
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ส่วนที่ 4 ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 

1. โล่รางวัลส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบรรลุเป้าหมายระดับมาก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ 
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2. เกียรติบัตรการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
ล าดับ รายช่ือหน่วยงาน รางวัล 
เกียรติบัตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 

หน่วยงานที่มุ่งม่ันในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 

หน่วยงานที่มุ่งม่ันในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ 

เกียรติบัตรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
3 โรงเรียนหนองโพนสูง หน่วยงานที่มุ่งม่ันในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม 
4 โรงเรียนค ายิ่งหมีมณีเวทย์ หน่วยงานที่มุ่งม่ันในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ 

3. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ได้รับรางวัลของคุรุสภา ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รางวัล 
1 นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
คุรุสดุดี ระดับประเทศ 

2 นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คุรุสดุดี ระดับประเทศ 
3 นายวัฒนะ  บุตรสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม คุรุสดุดี ระดับประเทศ 
4 นางชฎารัตน์  จันทวงศ์ ข้าราชการครูโรงเรียนกุดกว้าง 

สวาสดิ์วิทยา 
คุรุสดุดี ระดับประเทศ 

5 นางเสาวนี  ขานโส ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบัวขาว  
(วันครู 2500) 

คุรุสดุดี ระดับประเทศ 

6 นางวิไลลักษณ์  ศรีแก้ว ข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนหนองยาง
วิทยาคม 

คุรุสภา ระดับประเทศ 

7 นายกวิน  นามุลทา ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านค าพิมูล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
8 นางสาวจิตราภรณ์  อนันตภูมิ ข้าราชการครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
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4. รางวัลวันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ. 2564 

รายช่ือผู้ได้รับรางวัล รางวัล 

นางสาวดวงเนตร  สันวิลาศ บคุลากรที่ด าเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุม 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

5. รางวัลโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2564 จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ 

รายช่ือผู้ได้รับรางวัล รางวัล 

นางสาวดวงเนตร  สันวิลาศ พระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  
ระดับจังหวัด 

6. รางวัลชนะเลิศครูพัฒนาสื่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดค ายาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน”   

รายช่ือผู้ที่ได้รับรางวัล โรงเรียน 

นางจงกลนี  บูรวัฒน์ โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 

7. โล่รางวัลสถานศึกษาท่ีส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนบ้านค าพิมูล 

2 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) 

3 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 
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8. เกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 

1 โรงเรียนค าบงพิทยาคม 

2 โรงเรียนบ้านนาคู 

3 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บ ารุง 

4 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 

5 โรงเรียนนาขามวิทยา 

6 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 

7 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 

8 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 

9 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 

10 โรงเรียนบ้านค าพิมูล 

9. รางวัลเกียรติบัตร ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจ าปี 2564 

ล าดับ รายช่ือสถานศึกษาและบุคลากร 
ผู้ได้รับรางวัล 

รางวัล 

1 โรงเรียนบ้านค าพิมูล สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี 
Best Practice ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

2 นายกวิน  นามุลทา  
โรงเรียนบ้านค าพิมูล 

ครูผู้สอนที่มีผลงานการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายประสบผลส าเร็จและเป็น
แบบอย่างที่ดี Best Practice 

3 นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ผู้ขับเคลื่อนต่อยอดและขยายผลในระดับเขตพ้ืนที่ได้
อย่างมีคุณภาพ  

 
  



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ 156 
 

10. การเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ Active Learning “กิจกรรม 129 สุดยอด Best Practice การจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย”  

ล าดับ รายช่ือผู้ได้รับรางวัล โรงเรียน 

1 นายครรชิต  โชติจ าลอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าพิมูล 

2 นางสาวเทียนทอง  ดีรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 

3 นางเพียงฤทัย  ป้องพันธ์ ครูโรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 

4 นางสาวนันท์นภัส  ภูมิรัง ครูโรงเรียนบ้านนาคู 

11. รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ   

รายช่ือโรงเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัล 

โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม รองชนะเลิศ 

12. เกียรติบัตรการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 จากส านักการลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ   

ล าดับ รายช่ือโรงเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัล 

1 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม ชมเชย ประเภทลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 

2 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ชมเชย ประเภทเนตรนารี สามัญ 

13. เกียรติบัตรการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปี 2564   

รายช่ือโรงเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัล 

โรงเรียนนาทันวิทยา โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 

14. เกียรติบัตรเด็กดีเด่น ประจ าปี 2564 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับรางวัล โรงเรียน 

เด็กชายสรวิศ  วรรณวงศ์ โรงเรียนกุดกว้าสวาสดิ์วิทยา 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 

นายสุริยะ  ใจวงษ์ ผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 3 

นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์ รองผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 3 

นางวิภา  สายรัตน ์ รองผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 3 

นายมนตรี  จันทวงศ์ รองผู้อ านวยการ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 3 

 

คณะผู้จัดท า 

นายประภวิษณ์ุ จิตจักร ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวเมทิกา  โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นายธีรพล เวฬุวนารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

ผู้รับผิดชอบ รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 

นางสาวเมทิกา  โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

 



www.kalasin3.go.th 
กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. 0-43869-584 


