


ค ำน ำ 
   
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3  มีภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำ 
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อให้ประชำกรในวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ อย่ำงท่ัวถึงและมี
คุณภำพ โดยใช้นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ท่ีก ำหนด 
 

             กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน ถือเป็นกระบวนกำรหนึ่งท่ีมีควำมส ำคัญต่อองค์กร เพื่อสรุปผล
กำรด ำเนนิงำนในรอบปี โดยกำรน ำเสนอภำพควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำท่ีเกิดจำกควำมร่วมมือของ
บุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ชุมชนและทุกภำคส่วน อีกท้ังใช้เป็นข้อมูล
สำรสนเทศในกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เจริญกำวหน้ำต่อไป และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผลงำนต่อสำธำรณชน    
    

    ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงำน สถำนศึกษำและบุคลำกรทุกท่ำน ท่ีมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุน
และขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ จนประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดียิ่ง ในกำรบริหำร  จัดกำรศึกษำ  
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ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ที่ตัง้ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตั้งอยู่เลขที่  354  หมู่ที่ 2   
ต าบลหัวขวาง  อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บนที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นท่ีกึ่งกลางภาคอีสาน เรียกว่า 
สะดืออีสาน  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม ประมาณ 
28  กิโลเมตร  อ าเภอโกสุมพิสัยมีพื้นท่ีจ านวน 827.876 ตารางกิโลเมตร   
 โทรศัพท์   :     0-4376-2363 
 โทรสาร    :     0-4376-2363 
 Website  :      www.mkarea3.go.th 
 
พืน้ที ่
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  ประกอบด้วย  4  อ าเภอ  ได้แก่ 
 1. อ าเภอโกสุมพิสัย 
 2. อ าเภอเชียงยืน 
 3. อ าเภอกุดรัง 
 4. อ าเภอช่ืนชม 
 
เขตตดิต่อ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีพื้นท่ีครอบคลุม 4  อ าเภอ       
 34  ต าบล  479  หมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี ้
           ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอเชียงยืน และอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอกันทรวิชัย และอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
           ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอบรบือ  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอบ้านแฮด  และอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mkarea3.go.th/
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่ม 

อ านวย 

การ 

กลุ่ม 

นโยบายและ
แผน 

กลุ่ม 
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

 

กลุ่ม 
ส่งเสริม 

การจัดการ
ศึกษา 

กลุ่ม 
นิเทศ 

ติดตาม 
และ

ประเมินผล
การจัด

การศึกษา 

กลุ่ม 
พัฒนาครู

และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่ม 

บริหารงาน
บุคคล 

กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี 

กลุ่ม 
บริหาร
การเงิน
และ

สินทรัพย์ 

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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บทบาทอ านาจหน้าที ่

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอ านาจหน้าท่ีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
พ.ศ.2560   ประกาศ ณ วันท่ี  22 พฤศจิกายน   พ.ศ.2560  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี 
อ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจาหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ 
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานศึกษาประกอบการ 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต 
พื้นท่ีการศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 

  11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ  เอกชน   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
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ผูบ้รหิารส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายขวญัเรือน  แสบงบาล 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

นายสทิธิชัย  สมเดช 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
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ผู้อ านวยการกลุม่ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพิศมัย  พาณิชย์กุลโรจ 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางวิไลวรรณ์  ชินกร 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นายอภิรักษ์  มูลสาร 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 
ปฏิบัติหน้าท่ี  ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศ  

ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

นางธัญญารัตน์  พิมพพ์าภรณ์ 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
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นายสุธี  แสงปัดสา 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย 

และคดี 

นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม 
ปฏิบัติหน้าท่ี  ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

นางมะลิวรรณ  ไตรสรลักษณ์ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหาร

การเงินและสินทรัพย์ 

นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3 145 โรง 
 2. จ านวนนักเรียน                                           17,676 คน 
 3. โรงเรียนขนาดเล็ก                              97 โรง
 4. โรงเรียนขนาดกลาง                              46 โรง 
 5. โรงเรียนขนาดใหญ ่                                1 โรง 
 6. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ                               1 โรง 
  (ข้อมูล  ณ  10  มิถุนายน  2562) 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนโรงเรียนแยกตามอ าเภอ 

ท่ี อ าเภอ 
จ านวน/ขนาดโรงเรียน (โรง) ประเภท 

หมายเหตุ 
จ านวน 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ขนาดใหญ่
พิเศษ 

ประถม 
ขยาย
โอกาส 

1 โกสุมพิสัย 73 49 23 - 1* 57 16 *ศรีโกสุมวิทยาที่ 209 

2 เชียงยืน 37 26 10 1* - 30 7 *บ้านเชียงยืน 

3 กุดรัง 23 15 8 - - 19 4  

4 ช่ืนชม 12 7 5 - - 8 4  

 รวม 145 97 46 1 1 114 31  
 

ตารางที่  2  แสดงจ านวนนักเรียนแยก  ช้ัน  เพศ  ห้องเรียน   

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 90 82 172 20 
อนุบาล 2 820 759 1,579 145 
อนุบาล 3 910 835 1,745 148 
รวมระดับก่อนประถม 1,820 1,676 3,496 313 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,044 1,008 2,052 153 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,079 1,029 2,108 154 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,042 955 1,997 152 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,057 942 1,999 151 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,079 1,012 2,091 150 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,069 996 2,065 153 
รวมระดับประถมศึกษา 6,370 5,942 12,312 913 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 337 259 596 34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 651 280 631 34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 350 291 641 34 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,038 830 1,868 102 

รวมทั้งสิ้น 9,228 8,448 17,676 1,328 
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ตารางที่  3  แสดงจ านวนข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา 
 

ท่ี ประเภท/ต าแหน่ง จ านวน 
1 ผู้บริหาร 131 
2 ข้าราชการครู 985 
3 พนักงานราชการ 26 
4 ลูกจ้างประจ า 48 
5 ลูกจ้างช่ัวคราว     360 
 รวมทั้งสิ้น 1,550 

 
 
 

ตารางที่  4  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

ท่ี ประเภท/ต าแหน่ง จ านวน 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 
3 ศึกษานิเทศก์ 12 
4 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 26 
5 ลูกจ้างประจ า 1 
6 ลูกจ้างช่ัวคราว 20 
 รวมทั้งสิ้น 61 
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ส่วนที่  2 
ผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

ผลการด าเนนิงานโครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

การด าเนินงานโครงการ 
     1. ประชุมช้ีแจงนโยบายแนวทางการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
สถานศึกษา  จ านวน  145  โรงเรียน  
   2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขต
พื้นท่ีการศึกษา จ านวน  12  ศูนย์ๆ ละ 6 คน รวม 72 คน 
   3. ด าเนินงานขับเคล่ือนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี 2562 ประกอบด้วย   
    4. ประชุมช้ีแจงนโยบายขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  /โรงเรียนปลอดบุหรี่ และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี 2562 
จ านวน    145  โรงเรียน  
     5.ด าเนินการคัดเลือกผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจ าปี 2562 จ านวน  15  โรงเรียน   
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
     1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความเข้าใจในยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ 

  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการการด าเนินงานด้านการป้องกันแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 

  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเข้าร่วม และด าเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 145 โรง 
  

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1.การโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า ท าให้การด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน 

ล่าช้าตาม 
   2.ควรจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอ 
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     3.ควรส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานสร้างเสริมทักษะชีวิตนักเรียน ท้ังในด้านนโยบาย
ก าหนดรูปแบบ การน าไปสู่การปฏิบัติ งบประมาณ และการนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง การท างาน
เช่ือมโยงกับสถานศึกษา ตามความเหมาะสม ศักยภาพของสถานศึกษา 
               5.สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ควรเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในการ 
พัฒนาทักษะชีวิตตามระดับช้ัน อย่างต่อเนื่อง  
   4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ควรด าเนินงานการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด และปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ของนักเรียน อย่างต่อเนื่อง 
            5.ส่งเสริมการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายา 
เสพติดในสถานศึกษา สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร นิทรรศการ เผยแพร่ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ โรงเรียน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และน าเสนอในเวทีวิชาการต่าง ๆ 

  6. ควรสนับสนุนงบประมาณให้ด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยให้มีการประสานความ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาภัยสังคมอื่น ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน เพราะคุณภาพ
ผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด 
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โครงการอบรมลกูเสือต้านภยัยาเสพตดิ        
การด าเนินงานโครงการ 

   จัดอบรมนักเรียนแกนน า ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 
ประจ าปี 2562 โดยใช้หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน 31 โรงเรียนๆ ละ 10 คน รวมจ านวนผู้
เข้าอบรมท้ังส้ิน 310 คน 
  

ผลการด าเนินกิจกรรม 
   1. ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย 
และความเส่ียงท่ีเกิดจากปัญหายาเสพติด  
   2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 100 เกิดการเรียนรู้ และรู้จักสร้างเสริมทักษะชีวิตโดยการ
ใช้กระบวนการของลูกเสือมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันเพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

  3. หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดท่ีผ่านการอบรม มีสมาชิกท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึน ประจ าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 10 
 

  ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
      1.การโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า ท าให้การด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน 
ล่าช้าตาม 
      2.ควรจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอ 
      3.ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียนในสังกัด เนื่องจากนักเรียนจบการศึกษาใน 
แต่ละระดับ และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนมีความรู้ และความตระหนักในระดับช้ันมัธยมศึกษาทุก
ระดับช้ัน 
      4.ควรจัดสรรงบประมาณให้มีการติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาท่ีผ่านการอบรม 
เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ 
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โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติด      
การด าเนินงานโครงการ 

   จัดอบรมค่ายทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติดให้กับนักเรียนกลุ่มท่ีต้องการได้รับการพัฒนา หรือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงด้านยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 9 โรงเรียน 
รวม จ านวน 100 คน  
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
   1.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 100  

      2.  นักเรียนท่ีเข้ารับการอบรม ร้อยละ 100 ใช้ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตใน
สังคม และชุมชนได้ มีความตระหนักในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารเอาตัวรอด หรือหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงต่างๆได้ 
   3.  นักเรียนท่ีผ่านการอบรม ร้อยละ 100 ได้รับการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะชีวิต 
เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตน และอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชนได้
อย่างมีความสุข ต่อไป 
 

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
   1.การโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า ท าให้การด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน 
ล่าช้าตาม 
   2.ควรจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมกระบวนการ
ทักษะชีวิตในสถานศึกษา 
   3.ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้กับนักเรียนในสังกัด เนื่องจากนักเรียนจบการศึกษา
ในแต่ละระดับ และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนมีความรู้ และความตระหนักในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ทุกระดับช้ัน 
   4.ควรจัดสรรงบประมาณให้มีการติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาท่ีผ่านการอบรม 
เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ 
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โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและบายมุข ประจ าปี 2562  

การด าเนินงานโครงการ 
   1.ด าเนินงานขับเคล่ือนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี 2562 ประกอบด้วย   
   2. ประชุมช้ีแจงนโยบายขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ประจ าปี 2562 จ านวน    145  โรงเรียน   
   3. ด าเนินการคัดเลือกผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจ าปี 2561 จ านวน  15  โรงเรียน 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความเข้าใจในยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และ  
น านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการการด าเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 

 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเข้าร่วม และด าเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 145 โรง 
 

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
1.การโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า ท าให้การด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน 

ล่าช้าตาม 
  2.ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงานระดับนโยบาย และการด าเนินกิจกรรม 
ท่ีเกี่ยวข้อง กับสถานศึกษา 
  3.ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สถานศึกษาในการด าเนินกิจกรรมเพื่อขับเคล่ือน          
การด าเนินงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 15 

 

 
โครงการสภานักเรียน 
 

ผลการด าเนินงาน 

           ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนใน
สังกัด ด าเนินการปลูกฝังคุณลักษณะในเรื่องรู้จักหน้าท่ีของตนเองผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมสภานักเรียน                     
การด าเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีส าหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ 
รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีและเป็นประโยชน์ในการปกครอง   
โดยช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวิถี
แบบประชาธิปไตยส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ อีกท้ัง สามารถบูรณาการกิจกรรมสภา
นักเรียนผ่านกระบวนการส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติต่อไป  ส่งผลให้ได้รับรางวัล ดังนี้   
          1.โรงเรียนบ้านหนองซอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน   ม.1 – ม.6                     
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2563 
     2. โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ป.1 - ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2563 
         3. นางสาวสุกัญญา  ลีบาง  ประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2562 เข้าคารวะพลเอกประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
         4. เด็กหญิงสุวรรณี   ศิลมัย   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ
ท่ี 209  รองประธานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 เข้าคารวะพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
ผลการด าเนินงาน 

                 1.เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาการศึกษา เกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 

           2.คณะกรรมการฯ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด 
     ปัญหาและอุปสรรค 

                1.การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ 
เนตรนารีและยุวกาชาด 
     2. บุคลากรในโรงเรียนยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือฯ และยังด าเนินกิจกรรมไม่ถูกต้อง
ตามกระบวนการทางลูกเสือณ 
                3.ขาดการก ากับ ติดตาม และนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
      4.ขาดคู่มือและแนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

     ข้อเสนอแนะ 
1.จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการในการด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

                  2.จัดกิจกรรมทบทวนหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี ให้กับผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนรี ประเภท
ส ารอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 
    3.จัดอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบ้ืองต้นและความรู้ท่ัวไป (BTC.) 
    4.ขาดคู่มือและแนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
    5.แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และนิเทศการด าเนินงานกิจการลูกเสือ เนตรนารี 
    6.แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และนิเทศการด าเนินงานกิจการยุวกาชาด 
    7.จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
    8. จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด ปี พ.ศ.2563 
    9.รวบรวมหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ไว้บนเว็บไซต์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
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โครงการพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด   
 

การด าเนินงานโครงการ 
                  ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แลกเปล่ียนผลการด าเนนิงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

ผลการด าเนินงาน 
ระดับโรงเรียน 

                 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการปลูกฝัง ความมี
ระเบียบ วินัยทัศนคติท่ีถูกต้องโดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี จ านวน 145 โรงเรียน และด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด จ านวน 23 โรงเรียน 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
3 ได้จัดท าโครงการพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด โดยได้ด าเนินการจัด
ประชุมแลกเปล่ียนผลการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ัง 12 ศูนย์ พร้อมกับการนิเทศ ติดตามในคราวเดียวกัน เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน สภาพ
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
และ  ยุวกาชาด เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
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โครงการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

การด าเนินโครงการ 

    ๑) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการ
ขับเคล่ือนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และจัดท าประเมินตนเองของสถานศึกษาในการด าเนินงานส่งเสริม
ค่านิยม ๑๒ ประการตามแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา รายงานกิจกรรมท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practices) ในการด าเนินงานส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม  และส่งผลการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) การด าเนินงานส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ(เลือก ๑ ข้อ ท่ีเด่นชัด) เพื่อ
คัดเลือกรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  
    ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
เพื่อคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตามท่ีโรงเรียนส่งผลงานเพื่อรับโล่รางวัล 
    ๓) ประกาศผลการคัดเลือกและมอบโล่รางวัล   

ผลการด าเนินงาน 

    ๑) โรงเรียนด าเนินการขับเคล่ือนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา  ตามแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และประเมินตนเองในการ
ขับเคล่ือนการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ครบทุกโรงเรียน 
    ๒) โรงเรียนมีรายงานกิจกรรมท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ในการด าเนินงาน
ส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ ครบทุกโรงเรียน 
    ๓) ผลการคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ท่ีมี
วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)  ดังนี้   

ท่ี รางวัล รายช่ือโรงเรียน Best Practices  รายด้าน 
1 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจ าปาดอนสวรรค์ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2 ชนะเลิศ 

ดีเด่น 
ดีเด่น 

๑.โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนอื 
๒.โรงเรียนบ้านโนนสูงวงัขอนจิก 
๓.โรงเรียนแห่บริหารวิทย ์

ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงาม 
เพื่อส่วนรวม 

3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข ์ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม 
5 ชนะเลิศ 

ดีเด่น 
ดีเด่น 

๑.โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 
๒.โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 
๓.โรงเรียนบ้านวงักุง 

รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6 ชนะเลิศ 
ดีเด่น 

๑.โรงเรียนบ้านขามเป้ีย 
๒.โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 

มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่ 
และแบ่งปัน 
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2. ประเภทการขับเคลื่อนภาพรวมวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) การส่งเสริมค่านิยม   ๑๒  ประการ 
โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

ท่ี รางวัล โรงเรียน 
1 ภาพรวมวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) การส่งเสริมค่านิยม   

๑๒  ประการ โรงเรียนขนาดใหญ ่
โรงเรียนบ้านวงัโพน 

2 ภาพรวมวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) การส่งเสริมค่านิยม   
๑๒  ประการ โรงเรียนขนาดกลาง 

โรงเรียนบ้านขามเป้ีย 

3 ภาพรวมวิธีการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) การส่งเสริมค่านิยม   
๑๒  ประการ โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อย
วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ 
๒๐๙ 

เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

ท่ี รางวัล รายช่ือโรงเรียน Best Practices  รายด้าน 
8 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข่ือน(เขื่อนศึกษาควร) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก 

การเคารพผู้ใหญ่ 
9 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวงัยาว มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัส 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10 ชนะเลิศ 

ดีเด่น 
ดีเด่น 
ดี 

๑.โรงเรียนบ้านวงัโพน 
๒.โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ 
๒๐๙ 
๓.โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 
๔.โรงเรียนบ้านหนองสระพงัโนน
สะอาด 

รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้  
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมท่ีจะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

11 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ
อ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

12 ชนะเลิศ 
ดีเด่น 

๑.โรงเรียนบ้านทัพม้า 
๒.โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 

ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ปอ้งกันการทุจริต”  
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
 

การด าเนินงานโครงการ 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน “เขตสุจริต” 
2. ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
 

ผลการด าเนินงาน 
     1. ได้จัดท าข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล       

ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” และประกาศเจตจ านงในการป้องกันการทุจริต 
     2.บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

ในการปฏิบัติงานสู่เขตสุจริต  
    3.  สพป.มหาสารคาม เขต 3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment Online :  ITA 
Online) ประจ าประมาณ พ.ศ.2562 ผลการประเมิน ระดับ A  ได้ 85.80 คะแนน 
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โครงการ ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา และการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก 
     พระราชด าริเพื่อความยั่งยืน   

การด าเนินงาน 

 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2562  
                  2. กิจกรรมการเสวนาทางการวิชาการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 

       3. กิจกรรมนิเทศสถานศึกษาพอเพียง ด าเนินการจัดกิจกรรมและถอดบทเรียนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาได้อย่างยั่งยืน  
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

        1. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2562 
ได้ด าเนินการอบรมให้กับโรงเรียนในสังกัด จ านวน  7  โรงเรียน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม  ท้ังส้ิน  35  คน 
ในวันท่ี 27 กรกฎาคม  2562  และโรงเรียนในสังกัดท้ัง  7 โรงเรียนได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
จากศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันท่ี  25 กันยายน  ถึง วันท่ี  9 ตุลาคม 2562   
                  2. สถานศึกษาผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  
5  โรงเรียน 
                  3. กิจกรรมการเสวนาทางการวิชาการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการเสวนาทางวิชาการในการขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันท่ี  31  กรกฎาคม  2562  โดยมีโรงเรียนท่ีสนใจใน
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ
ดังกล่าว จ านวน  20  โรงเรียน และมีโรงเรียนท่ีส่งเอกสารเพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน  6  โรงเรียน และได้มีการคัดกรองเอกสารประกอบการประเมิน
ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  วั น ท่ี   1 5  ตุ ล า ค ม  2 5 6 2 
                 4. ปีการศึกษา  2561 มีโรงเรียนในสังกัด ผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  5  โรงเรียน 
                5. กิจกรรมนิเทศสถานศึกษาพอเพียง ด าเนินการจัดกิจกรรมและถอดบทเรียนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงและศาสตร์พระราชาได้อย่างยั่งยืน ได้ด าเนินการนิเทศโดยให้โรงเรียนในสังกัด
รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรมกรรมและถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน
ระบบออนไลน์ จ านวน  145  โรงเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ                         
                      ในการแข่งขัน 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒    

 

การด าเนินงานโครงการ 
  การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนรูปแบบ Communicative Approach ท่ีส่งเสริม
ครูผู้สอน จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning    
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
 1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด สพป. มหาสารคาม เขต 3 สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนรูปแบบ Communicative Approach ท่ีส่งเสริมครูผู้สอน จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภาษา โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี          
ท่ีสอดคล้องกับบทเรียนและความสนใจของนักเรียน  
     2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด สพป. มหาสารคาม เขต 3 ได้มีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้
เทคนิคการสอนรูปแบบ Communicative Approach โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ 
Active Learning และมีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
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โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

                สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้เหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดับชาติ     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ สพป.มหาสารคาม 
เขต 3 จ านวน 205 เหรียญ ดังนี้ 

 เหรียญทอง จ านวน 128 กิจกรรม ดังนี้ 
              1.เหรียญทองชนะเลิศ จ านวน 3  กิจกรรม 
                    1.1.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ม.1-ม.3  โรงเรียน     
                                          บ้านแพงหนองเหนือ 
                                   1.2.การเข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1 – ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา      
                                         มิตรภาพท่ี 209 
                                   1.3.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองซอน 
                       2. เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จ านวน 2 กิจกรรม 
                       2.1.การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 
                      2.2.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนส่ี (4บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้าน 
                                         แพงหนองเหนอื                              
                             3.เหรียญทอง (คะแนน 80 ข้ึนไป) 123 กิจกรรม 

 เหรียญเงิน 61 กิจกรรม 
 เหรียญทองแดง 16 กิจกรรม 
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โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนการสอนปฐมวัย 
ผลการด าเนินงาน 

                      1.ครูจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้เป็นพื้นฐานความรู้ในการเรียนในระดับสูงขึ้น 
     2.เด็กปฐมวัยทุกคนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3    
มีพัฒนาการตามวัยและตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
     3.โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีมาตรฐานการศึกษา มีระดับคุณภาพ ระดับดี ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 25 

 

โครงการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น        
การด าเนินงานโครงการ 

            1)  วิเคราะห์ผลการประเมินด้านการอ่าน การเขียนนักเรียนช้ัน ป.1-6 และช้ัน ม.1-3  
เพื่อจัดท าฐานข้อมูลในการพัฒนา 

2)  วิเคราะห์ผลการประเมินและท าฐานข้อมูลนักเรียนท่ีมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
/คิดเลขไม่เป็น 

3)  จัดท าแนวทางพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดเลขเป็น 
          4)  ส่งเสริม สนับสนุนส่ือนวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน  การคิดเลข 

          5)  ประเมินความสามารถด้านการอ่าน เขียน คิดเลขเป็น 
            6)  สรุป/รายงานผลโครงการ 

  

ผลการด าเนินกิจกรรม 
          1)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  มีผลการประเมินด้าน
การอ่านการเขียนนักเรียนช้ัน ป.1-6  ในปีการศึกษา 2561  เพื่อใช้เป็นบานข้อมูลในการพัฒนาด้านการ
อ่านเขียน  และส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2)  ปีการศึกษา 2562  ได้ด าเนินการประเมินการอ่านเขียนนักเรียนช้ัน ป.1-6 ครั้งท่ี 1 
(เดือนมิถุนายน) เสร็จเรียบร้อยและได้รายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  
                 3)  วันท่ี  9  กันยายน  2562  มีการประเมินความรู้ความเข้าใจด้านวรรณคดีและ
วรรณกรรม   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  และรายงานผลผ่านทางระบบการติดตามทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (e-MES)  ภายในวันท่ี  15  กันยายน  2562   
           4)  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ส่ือนวัตกรรมพัฒนาการอ่านเขียนนักเรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
        5)  มีการนิเทศก ากับติดตามด้านการอ่านเขียนและสรุปผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ          
ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2562  ให้ผู้บังคับบัญทราบเรียบร้อย 
                 6)  เมื่อวันท่ี  21  และ 28  กันยายน 2562  ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ
ประเมินคิดเลขเป็นส าหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน  และจะส่งมอบให้โรงเรียนได้น าไปใช้ในการประเมินใน 
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

การด าเนินงานโครงการ 

          1.  การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (NT/O-NET) และการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดท าแผนในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(NT/O-NET)  ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 
                     2.  ประชุมช้ีแจงสร้างความตระหนัก  ส่ือสาร และความเข้าใจแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) 
                     3.การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ปีการศึกษา  2561 ไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนท่ีสอดรับกับการทดสอบ 
NT/O-NET 
               4. การน าระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการสอบ NT/O-NET   
เช่น คลังข้อสอบออนไลน์ (SIBS)  หรือ  ระบบ  E-Testing 
                    5.  นิเทศ  ก ากับติดตามการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ปีการศึกษา  2561 
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 

   1.โรงเรียนสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (NT/O-NET) และ
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการจัดท าแผนในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

   2.  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  และผู้เกี่ยวข้อง  มีความตระหนัก  ส่ือสาร และความ
เข้าใจในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-
NET) 

   3.  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  น าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-  
NET)   ปีการศึกษา  2561  ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในช้ัน
เรียนท่ีสอดรับกับการทดสอบ NT/O-NET 

   4.  โรงเรียนน าระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการสอบ NT/O-
NET   เช่น  คลังข้อสอบออนไลน์ (SIBS)  หรือ  ระบบ  E-Testing  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
การวัดและประเมินผล 

   5.  ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ประจ าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด าเนินการ   นิเทศ  ก ากับติดตามการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)  ปีการศึกษา  2562  อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
ผลการด าเนินงาน 
1. ครู ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้             

และออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  4H  ท่ีเช่ือมโยงกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
2. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีการออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  4H  ท่ีเช่ือมโยง       

กับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรและอาชีพนักเรียน 
3. โรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษามีวีปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ท่ีเป็นเลิศ 

(Best Practice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนิเทศการศึกษาเพื่อเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผลการด าเนินงาน 

  1.โรงเรียนจ านวน 145  แห่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพ  

2.โรงเรียนโรงเรียนจ านวน 145  แห่ง จัดกิจกรรมส่งเสริม ค่านิยม และพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

            3. โรงเรียนโรงเรียนจ านวน 145  แห่ง ด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์จุดเน้นของ
สพฐ.และสพป.มหาสารคามเขต 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            4.ผู้อ านวยการโรงเรียน ท้ัง 145  แห่ง ด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
โครงการ การพัฒนาพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online 

การด าเนินงาน 

       ได้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 3 หลักสูตร  จ านวน 2 รุ่น 
ดังนี้   รุ่นท่ี 1  ผ่านการพัฒนา   จ านวน 12  คน (หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข็มก่อนด ารงต าแหน่ง ครู) 
รุ่นท่ี 2  ผ่านการพัฒนา  จ านวน 48  คน   ดังนี้ 
                 - หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มก่อนด ารง
ต าแหน่ง ครู  จ านวน  41  คน  
                 - หลักสูตรก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ สายงานผู้สอน ต าแหน่งครู                        
จ านวน 1  คน 
                 - หลักสูตรก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐานะเช่ียวชาญ  สายงานผู้สอน ต าแหน่งครู                        
จ านวน  5   คน 
                 - หลักสูตรก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐานะเช่ียวชาญ  สายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
ต าแหน่งผอ.สถานศึกษา    จ านวน  1   คน 

 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพท่ีเช่ือมโยงกับความก้าวหน้าทางต าแหน่งและวิทยฐานะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปสู่การจัดการ

เรียนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
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โครงการโครงการประเมินและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”  

การด าเนินงาน 

      1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน                           
                         2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก ระดับ สถานศึกษา 
                         3.คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังประเมินแต่ละประเภท ตามปฏิทินและสรุปผล  

ผลการด าเนินกิจกรรม 

    1.ข้าราชการครูมีขวัญและก าลังใจ ท่ีจะพัฒนาตนเองและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
    2.เป็นการขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เพิ่มข้ึน แก่โรงเรียน ชุมชน และสังคม เพื่อ

เป็นแบบอย่างของสังคมในการสร้างความดี 
  

โครงการ พัฒนาข้าราชการครูฯและลูกจ้างประจ าก่อนเกษียณอายุราชการ ปีงบ 2562       

การด าเนินการแล้ว 

         1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
                     2.จัดหาและเตรียมสถานท่ีในการอบรมพัฒนาดังกล่าว  
  3. ด าเนินการอบรมพัฒนาตามก าหนดการและสรุปผล 
  จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯและลูกจ้างประจ าก่อนเกษียณอายุราชการ ปีงบ 2562                                  
จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา  จ านวน 130  คน                                   
 

ผลการด าเนินงาน 

       -  ผู้เข้าอบรมพัฒนามีขวัญและก าลังใจ ข้อคิดและข้อปฏิบัติในช่วงเวลาท่ีเกษียณอายุ
ราชการ 

-   เข้าอบรมพัฒนามีวิสัยทัศน์ในการท่ีจะครองตนในวัยเกษียณและเพื่อเป็นแรงสนับสนุน
การจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต 
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โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพประชาคมอาเซียน (สพร.) 

การด าเนินงาน 

     การอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา ครูผู้ช่วย. จ านวน 74 คน  
ลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน 137  คน 
  - ส่งเสริมให้ข้าราชการครูฯ มีวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  - ความรู้ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
  - ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพและแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน 
  - กฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ 
  - ความก้าวหน้าในอาชีพ 
   

 ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียน
การสอน 

2. ผู้เข้าร่วมพัฒนาเป็นผู้มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

การด าเนินงาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการเก็บข้อมูลและประเมินประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
2. จัดท าเครื่องมือผลการปฏิบัติงานและปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินงาน 
                   1.การด าเนินการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมตาหลักธรรมาภิบาล 
          2.การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด หลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนได้ทัน
ก าหนดระยะเวลา 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
การด าเนินงาน 

  

 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพใน จ านวน  3  รุ่น  ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน ครูอัตราจ้าง 
ครูวิทย์ คณิต พนักงานราชการและนักการภารโรง รวมทั้งส้ิน 394 คน 
  - บทบาทหน้าท่ีของลูกจ้างช่ัวคราวและการจัดท าสัญญาจ้าง 
  - กฎหมายและสิทธิประโยชน์ท่ีลูกจ้างควรรู้ 
  - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ส่ือ DLTV 
  - การปฏิบัติหน้าท่ีและการปฏิบัติตนของลูกจ้างช่ัวคราว  
  - ระบบงานสารบรรณ 
  - PLC 
  - การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
 ลูกจ้างช่ัวคราวทุกต าแหน่ง มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนัก
ต่อภาระหน้าท่ี ยึดมั่น 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

โครงการติดตามประชากรวัยเรียนตาม ทร 14 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
    มหาสารคาม เขต 3 

 

การด าเนินการ 
                   1. ก าหนดเขตบริการของโรงเรียนในสังกัด  เพื่อให้ทุกหมู่บ้าน/ทุกพื้นท่ีในเขตบริการ       
มีโรงเรียนดูแลรับผิดชอบ ท้ังระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น การก าหนด
เขตพื้นท่ีบริการ  โดยจัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาร่วมกันพิจารณาและ  
ให้ความเห็นชอบ  โดยยึดหลักภูมิศาสตร์ และการคมนาคม (School Mapping)  รวม  4 อ าเภอ 
       2. คัดส าเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14)  ของประชากรวัยเรียนท่ีเกิด  พ.ศ. 2555 จากส านัก
ทะเบียนอ าเภอ/ท้องถิ่นในพื้นท่ี  จ านวน  4 แห่ง 
 

ผลการด าเนินงาน 
                 1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้เข้ารับการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง ในปีการศึกษา 2562 
ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในเขตพื้นท่ีบริการ  4 อ าเภอ  คิดเป็นร้อยละ 100 
              2. นักเรียนในสังกัด ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และต่อเนื่อง 
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โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความยั่งยืน  

ผลการด าเนินงาน 

        1.การด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง โรงเรียนสามารถเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ครูท่ีปรึกษาสามารถสนับสนุนดูแล ติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยท าฐานข้อมูลนักเรียน 
รายบุคคล เพื่อประเมิน คัดกรองปัญหา คัดกรองให้นักเรียนและให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นด้วยโปรแกรมของ
สพฐ. เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
   2.มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี เพื่อรับทราบปัญหา และให้ความ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
   3.มีศูนย์ ฉก.ชน. เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
   4.มีการด าเนินค่ายทักษะชีวิต พลังเด็กพลังเยาวชน เพื่อให้ตะหนักรู้ถึงคุณค่าตัวเอง 
                5.มีการด าเนินค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ตระหนักรู้ค่าตนเอง ป้องกันเองให้ห่างไกล
ยาเสพติด 

  6.มีการขอสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบื้องต้นจากบ้านพักเด็กและพมจ.มหาสารคาม จ านวน 
200 คน 

ผลการด านเนินงาน 

          1.เมื่อนักเรียนได้รับการช่วยเหลือท่ีเหมาะสม สามารถมาเรียนได้จนจบการศึกษา       
ภาคบังคับ 

          2.นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง  ในการด าเนินชีวิตท่ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่           
ในอนาคต สามารถมีภูมิคุ้มกันท่ีดีให้ตนเองได้ 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม      

การด าเนินงาน 

  1. จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
                     2.ส ารวจความต้องการอบรมผู้ด าเนินการคัดกรองนักเรียนพิการทางการศึกษา  9  
ประเภท  
                 3.จัดอบรมผู้รับผิดชอบการใช้ระบบโปรแกรม  IEP  Online  ส าหรับโรงเรียนท่ีต้องการ
ขอคูปองการศึกษา  ให้นักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียน 
                     4.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนท่ีรับผิดชอบนักเรียนพิการประเภทรุนแรง      
๓  ประเภท รุ่นละ  ๑ วัน  ประกอบด้วย  บกพร่องทางสติปัญญา  บกพร่องทางการเรียนรู้  และ ออทิสติก  
โดยด าเนินการ จัดอบรม  เรื่อง “การสอนนักเรียนท่ีเรียนรู้ช้าและนักเรียนท่ีมีภาวะออทิสติก”  วันท่ี 13 -
15 กันยายน พ.ศ. 2562   ณ  โรงแรมเจริญธานี  อ.เมือง  จ. ขอนแก่น 

ผลการด าเนินงาน   
    1.นักเรียนท่ีมีภาวะเส่ียงต่อความล้มเหลวทางการเรียน ได้รับการพัฒนาตามแนวทางท่ี
ถูกต้อง 
       2. ครูผู้สอนท่ีรับผิดชอบการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีภาวะเส่ียงต่อความล้มเหลวทาง 
การเรียน ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่ามีประสิทธิภาพ 
       3. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนท่ีมีภาวะเส่ียงต่อความล้มเหลมทางการเยน สามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ  
การด าเนินงานโครงการ 

   1. จัดต้ังหน่วยสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบอุปกรณ์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัด สพป.มหาสารคาม 
เขต 3  

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (รุ่นท่ี 2) ให้กับ  
ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และบุคคลากรสายผู้สอน บรรจุระหว่าง ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 
43 คนปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562 ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม 
เขต 3  

3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล  
ผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2561 
ระหว่างวนัท่ี 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 100 โรง  

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ส้ินปี
การศึกษา 2561  กิจกรรม การจัดท าข้อมูลนักเรียนผ่านโปรแกรม DMC และการใช้โปรแกรมบริหาร
จัดการผลการเรียน (SchoolMIS) จ านวน 2 รุ่น ระหว่างวนัท่ี 16-17 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมพระ
มิ่งเมือง  

ผลการด าเนินงาน 
        1.จัดต้ังหน่วยสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบอุปกรณ์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัด สพป.มหาสารคาม 
เขต 3 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
                     1.1 จัดต้ังศูนย์ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

  1.2 จัดต้ังทีมช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหา โดยแต่งต้ังคณะกรรมการเคล่ือนท่ีเร็ว (Roving 
Team)  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
มีคณะท างานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะท างานระดับศูนย์ฯ เพื่อท างานร่วมกัน  

          1.3 วางระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์การศึกษาทางไกลออนไลน์ หรือเรียกว่า e-DLservice   
มาใช้ในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์จัดการศึกษาทางไกลผ่านเว็บแอปพลิเคช่ัน http://dltv.mkarea3.go.th/  

          1.4 จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ให้
สามารถแก้ไขปัญหาการซ่อมบ ารุงได้รวดเร็วขึ้น 

          1.5 ด าเนินการช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียนในสังกัด 

จากการด าเนินงานท าให้โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในโครงการ DLTV สามารถใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดภาระครูและ
โรงเรียนในการจัดหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 

http://dltv.mkarea3.go.th/
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2.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (รุ่นท่ี 2) ให้กับครู
ผู้ช่วยบรรจุใหม่และบุคคลากรสายผู้สอน บรรจุระหว่าง ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 43 
คนปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562 ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มีประสิทธิภาพ  จากการด าเนินการมีผู้เข้า
อบรมและผ่านการอบรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนท่ีบรรจุ
แต่งต้ังใหม่ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 - 2562 

 

 

 

 

3.การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ของโรงเรียนเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2561 
ระหว่างวนัท่ี 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 100 โรง มีการก าหนดแผนการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และมีการด าเนินการตามแผน ในการนิเทศติดตาม
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และหรือบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้านระบบรับสัญญาณดาวเทียม จากการด าเนินการมี
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์  4  5  6 ดังนี้  

- ระดับดีมาก  จ านวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 32 
- ระดับดี   จ านวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 39 
- ระดับพอใช้ จ านวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 23 
- ระดับปรับปรุง จ านวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 6 
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                 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ส้ินปี
การศึกษา 2561  กิจกรรม การจัดท าข้อมูลนักเรียนผ่านโปรแกรม DMC และการใช้โปรแกรมบริหาร
จัดการผลการเรียน (SchoolMIS) จ านวน 2 รุ่น ระหว่างวันท่ี 16-17 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 
พระมิ่งเมือง จากการด าเนินงานท าให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ท้ังหมด สามารถรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา     ส้ินปีการศึกษา 2561 ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามก าหนดเวลา เข้าใจในแนวทางการด าเนินการ และส่งผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
พัฒนาการศึกษาต่อไป  

    
  

 

 

 

 

 

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

             งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
การด าเนินงานโครงการ 

             1. การประกวดโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปี พ.ศ.2562 ระดับเขตพื้นท่ี และระดับเขตตรวจราชการท่ี 12 
(Cluster12)   

    2. อบรมพัฒนาบุคคลากรเครือข่ายด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในโครงการDLTV ทีมเคล่ือนท่ีเร็ว จ านวน 36 คน เมื่อวันท่ี 29 
กันยายน 2562     ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3  

3. จัดหาวัสดุศูนย์ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา งบประมาณท่ีใช้ไป 12,990 บาท 

ผลการด าเนินกิจกรรม 
           1.การประกวดโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปี พ.ศ.2562 ระดับเขตพื้นท่ี และระดับเขตตรวจราชการท่ี 12 
(Cluster12) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้

           1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปี พ.ศ.2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

           1.2ประเมินเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนท่ีส่งประกวด เมื่อวันท่ี 21 และวันท่ี 28 
สิงหาคม 2562  

           1.3คัดเลือกโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ในระดับภูมิภาค 
12 (Cluster)  

           1.4มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูและบุคลากรด้านการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าประเทศ และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
จากการด าเนินงานมีโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปี พ.ศ.2562 ระดับเขตพื้นท่ีคือ โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง  
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2. อบรมพัฒนาบุคคลากรเครือข่ายด้านการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในโครงการDLTV ทีมเคล่ือนท่ีเร็ว จ านวน 36 คน เมื่อวันท่ี 29 
กันยายน 2562    ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มีประสิทธิภาพ  จากการด าเนินการมีผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรม และมีทีมเคล่ือนท่ีเร็ว
ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครบทุกศูนย์ฯ 

 

 

 

 

 

 

3. จัดหาวัสดุศูนย์ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่ออ านวยความสะดวก ให้กับครูและโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพิ่มความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ท าให้ครูและนักเรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้ต่อเนื่อง ช่วย
ลดภาระครูและโรงเรียนในการจัดหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  

 

 

 

 

 
  

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

         งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และจัดสรรงบประมาณใกล้   
ส้ินปีงบประมาณท าให้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมกระช้ันชิด และทับซ้อนกับกิจกรรมพัฒนาอื่นๆ  
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ยุทธศาสตร์ที่  5  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และโรงเรียนปลอดขยะ   
       (Zero Waste School ) 

การด าเนินงาน 
       ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    1.  ก าหนดนโนบาย/แผนงาน/โครงการการบริหารจัดการปลอดขยะ ด้วยหลัก 3 Rs 
     2. แจ้งมาตรการบริหารจัดการขยะ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  / จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปลอดขยะ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ   
ท่ีต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดไปสู่การปฏิบัติท่ียั่งยืน 
     3.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในการบริหารจัดการขยะ ระดับกลุ่มงาน พร้อมท้ัง
ก าหนดบทบาทหน้าความรับผิดชอบ ได้แก่ จัดท าจุดคัดแยกขยะ  จดบันทึกปริมาณขยะในแต่ละวัน จัดท า
แผนผังเส้นทางการบริหารจัดการขยะ อีกท้ังได้จัดท ารายงานวิจัย เรื่องการประเมินโครงการโรงเรียน  
ปลอดขยะ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
     4. ส่งเสริมกิจกรรมลดใช้พลาสติกในหน่วยงาน ได้แก่ กิจกรรมใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลด  
การใช้แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว  กิจกรรมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ี   
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว  เป็นต้น 
     5. ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน  
ท่ีได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และเกียรติบัตร และส่งเสริมให้โรงเรียนประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ระดับสถานศึกษา 
    1. จัดท าโครงการ แผนงาน และกิจกรรมท่ีสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ส่งสริมส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ และการเรียนรู้โดยจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี 
     2.ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย 
     3.ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 3Rs ลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลาสติก 
และโฟม   มีจุดคัดแยกขยะแต่ละประเภทส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมธนาคารขยะ 
      4. ส่งเสริมกิจกรรมใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว  
ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
    5. บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม/การจัดการขยะมูลฝอย/
โรงเรียนปลอดขยะ หรือหลักสูตรเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 
     6.เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ เพื่อให้ทุกคน ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมด าเนินกิจกรรม 
     7. จัดการขยะมูลฝอยโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     8. เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 
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ผลการด าเนินงาน 
                  เชิงปริมาณ 
  1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีมีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
  2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจการคัดแยก
ขยะ โดยใช้หลัก 3RS และสามารบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและกิจกรรม 
ปลอดขยะ 
   3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการในการคัดแยกขยะ โดยใช้
หลัก 3 Rs สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  4.มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562  ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเย่ียม 3 โรงเรียน ระดับดี 3 โรงเรียน ระดับ
มาตรฐาน 3 โรงเรียน 
   5.มีโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)  ระดับภูมิภาค  
ประจ าปี 2562 และรอการประเมินในระดับประเทศ 
                 เชิงคุณภาพ 
   1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  มีความรู้ ความเข้าใจในการในการคัดแยกขยะ โดยใช้หลัก 3Rs  สามารถน าความรู้  
ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีข้อมูลผลการ
ประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนส่งเสริม เพิ่มจ านวนโรงเรียน
ปลอดขยะในสังกัดให้มากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะให้พัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมประเมินภายนอกจากสมศ. 
    

   การด าเนินงาน 
            1. กิจกรรมวิเคราะห์ประเด็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาตามกฎกระทรวง ปี 2561 และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี จาก สมศ. 
                     2. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการซักซ้อมการประเมินภายนอก
รอบ 4 โดย คณะกรรมการสามารถเช่ือมโยงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับ
ประเด็นการประเมินภายนอกรอบ 4 จาก สมศ.  
 

ผลการด าเนินงาน 
          1. ได้ด าเนินกิจกรรมวิเคราะห์ประเด็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนด
มาตรฐาน  การศึกษาตาม กฎกระทรวง ปี 2561 และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี จาก   
สมศ. ท้ังหมด   4  มาตรฐาน ท้ังระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานด้าน
ผู้เรียน/คุณภาพเด็ก  มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ   มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยเน้นให้สามารถก าหนด
มาตรฐานท่ีชัดเจนและสามารถประเมินได้และเป็นไปตามบริบทของโรงเรียนและสะท้อนคุณภาพของ
โรงเรียนให้มากท่ีสุด 
         2. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับคณะกรรมการซักซ้อมการประเมินภายนอกรอบ 
4 โดยคณะกรรมการสามารถเช่ือมโยงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับประเด็นการ
ประเมิน   ภายนอกรอบ 4 จาก สมศ. โดยคณะกรรมการซักซ้อมการประเมินภายนอกรอบ 4 วิเคราะห์
มาตรฐานการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เช่ือมโยงกับกรอบการประเมินภายนอก มาตรฐานท่ี 1 
ความเหมาะสม/   เป็นไปได้  ความเช่ือถือได้ และประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 2 ความเป็น 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

การด าเนินการ 
              ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  97 
โรงเรียน มีรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 

           1.เครือข่ายการเรียนรวม คือ “เครือข่ายเรียนรวมโนนโพนปอ” เป็นการเรียนรวมทุก
ช้ันเรียน ประกอบด้วย 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นโนนคัดเค้าคุยกอก โรงเรียนบ้านโพนทอง และ
โรงเรียนบ้านป่าปอ โดย 
                            -วันจันทร์ และวันอังคาร น านักเรียนไปเรียนท่ีโรงเรียนบ้านโพนทอง 
                            -วันพุธ น านักเรียนไปเรียนท่ีโรงเรียนบ้านป่าปอ 
                           - วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ น านักเรียนไปเรียนท่ีโรงเรียนบ้านโนน 
  2.การจัดการเรียนรู้โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTVป และส่งเสริมสนับสนุนโดยมีโครงการพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการทดสอบ
ออนไลน์ (MK3 e-Testing 
 

ผลการด าเนินงาน 
   1.โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2. โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉล่ียรวมสูงขึ้น 
     3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีรูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามความบริบทของโรงเรียน 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 44 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู  ผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี  และพัสดุ  

ผลการด าเนินงาน  
                 1. ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ได้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ   
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  และการใช้งานในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส าหรับหน่วยง าน            
           2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4                
                      2.1 งบด าเนินงาน ได้ล าดับท่ี 12    
     2.2 งบลงทุน ได้ล าดับท่ี 52    
     2.3 งบเงินอุดหนุน ได้ล าดับท่ี 158 ได้ต ามเป้าท่ีก าหนด  เป็นไปตามนโยบา   
   3. ครูผู้รับผิดชอบกาเงิน  บัญชีและพัสดุ  หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  และเจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
บริหารงาน การเงินและสินทรัพย์  ได้รับความรู้ความเข้าใจนการปฏิบัติง าน  
    4. การปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชีและพัสดุ  ถูกต้องต ามระเบียบของท างร าชก าร   
    5. ก ารปฏิบัติหน้ าท่ีของครูและผู้บริหารโรงเรียน  ท่ีได้รับก ารอบรมพัฒนาแล้วมีความ
นา่เช่ือถือ  
    6. ผู้ปฏิบัติง านด้ านก ารพัสดุ  มีความมั่นใจในก ารปฏิบัติง านในหน้ าท่ีท่ีรับผิดชอบ   
    7. สถานศึกษา  ปฏิบัติง านต ามแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง  และด ำเนินง านไปในแนวท างเดียวกัน 
 
โครงการตรวจสอบภายในและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี              
    งบประมาณท พ.ศ.2562 

 

 การด าเนินงาน 
                         กิจกรรมออกให้ความรู้และแนะน าทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี แก่
โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  145 โรงเรียน 
 

 ผลการด าเนินงาน 
                     1. โรงเรียนได้รับความรู้และได้รับการแนะน าแนวปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี 
จ านวน  145  โรงเรียน 

         2. ออกตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและเงินนอกงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 25 โรงเรียน              
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โครงการขยายผลการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  

การด าเนินงาน 
                1. ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

      2. สรุปข้ันตอนในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) การ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบติดตาม ปค.5) 

ผลการด าเนินงาน 
   ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามแนวทางระเบียบ
กระทรวงการคลังก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
 
โครงการพัฒนามาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การด าเนินงาน 
     1.ประชุมช้ีแจงการด าเนนิงานมาตรฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

            2.รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ e-MES   
                 3.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด าเนินการติดตามและประเมินผลการ

บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชิงประจักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในวันท่ี 11 กันยายน  2562 

ผลการด าเนินงาน 
                      ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คะแนนภาพรวม     
(3 มาตรฐาน)  ระดับ 4 ได้ 167 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

การด าเนินงานโครงการ 

  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เมื่อวันท่ี 
25 -26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้องรีสอร์ท อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสรุป
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และวิเคราะห์นโยบาย 
เป้าประสงค์ ก าหนดตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2560-2564 )
เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  2. ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง พิจารณาโครงการ/กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

  3. ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เมื่อวันท่ี  25  ธันวาคม  2561 

  4. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งท่ี 
1/2561 เมื่อวันท่ี 5  มกราคม  2561  ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง 

ผลการด าเนินงาน  

             สพป.มหาสารคาม เขต 3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โครงการติดตามรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

ผลการด าเนินงาน 

     1. สพป.มหาสารคาม  เขต  3  มีรายงานสรุปผลการจัดการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562         

     2. รายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระบบ    
e-MES ได้ทันตามก าหนดเวลา 

     3. การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทันตามปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีก าหนด 

     4.ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ ดีเย่ียม  ได้  4.31  คะแนน 
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โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     
     มหาสารคาม เขต 3 
 

การด าเนินงาน  
                  1. ด าเนินการประชุมผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 เพื่อแจ้งนโยบายและ
ข้อราชการท่ีส าคัญ เมื่อวันท่ี 28 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมพระมิง่เมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 
                  2. ด าเนินการประชุม ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3  เพื่อแจ้งนโยบายและ
ข้อราชการท่ีส าคัญ เมื่อวันท่ี 25 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุมพระมิง่เมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 
                  3. ด าเนินการประชุม ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3  เพื่อแจ้งนโยบายและ
ข้อราชการท่ีส าคัญ เมื่อวันท่ี 4 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 
                  4. ด าเนินการประชุม ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 เพื่อแจ้งนโยบายและ
ข้อราชการท่ีส าคัญ เมื่อวันท่ี 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 
        5. ด าเนินการประชุม ผอ.โรงเรียนในสังกัด สสพป.มหาสารคาม เขต 3 เพื่อแจ้งนโยบายและ
ข้อราชการท่ีส าคัญ เมื่อวันท่ี 16 - 17 ก.ค. 62 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์ววิ  จ.นครพนม 
 

ผลการด าเนินงาน 
           1. ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

2. ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง 
    3. ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้รับทราบกระบวนการพัฒนาทาง
วิชาชีพครูและสร้างความเข้าใจ ความร่วมมืออันดี 

4. ผอ.โรงเรียนสามารถสนองนโยบายส าคัญ เร่งด่วนของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
       5. ผอ.โรงเรียน และคณะครู ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้ทราบนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ ์
การด าเนินงาน 

      1. พัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายประชาสัมพันธ์  และผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 
      2. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นช่องทางการส่ือสารกับสถานศึกษา  

บุคลากรในสังกัดสู่สาธารณชน 
           3. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ถ่ายภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
                   1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีและสถานศึกษา      
ในสังกัดมีการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมและจัดระบบท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยงกับเครือข่าย  
และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหนว่ยงานของรัฐกับประชาชน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการจัด
การศึกษา  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน  สถานศึกษา  ความเคล่ือนไหวทางการศึกษา      
ได้รวดเร็ว ชัดเจน ครอบคลุม ท่ัวถึง และทันสมัย 
     2. บุคลากรสามรถด าเนินการประชาสัมพันธ์ ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการจัดการศกึษา 
 

          ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีผ่านมา มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

1.ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.๑. ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษา  
ปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
 

       ตารางที่ 5 ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที 3   
ปีการศึกษา 2561  เปรียบเทียบระดับจังหวัด  ศึกษาธิการภาค  สังกัด(สพฐ.)   และระดับประเทศ 
 

ด้าน 

คะแนนเฉล่ียร้อยละจ าแนกตามระดับ 

เขตพื้นท่ี 
จังหวัด 

ศึกษาธิการ
ภาค 

สังกัด
(สพฐ.) ประเทศ 

(N=3) (N=15) (N=188) 
  ด้านภาษา 
(Literacy) 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 57.06 55.93 52.64 52.73 53.18 
SD. 6.08 6.29 6.36 6.65 6.83 

ล าดับท่ี 2 3 29  
  ด้านค านวณ 
(Numeracy) 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 52.79 50.81 47.25 47.89 47.19 
SD. 6.70 6.88 6.93 6.97 7.00 

ล าดับท่ี 2 4 26  
  ด้านเหตุผล 
(Reasoning 
Abilities) 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 51.27 50.19 47.14 47.57 48.07 
SD. 5.52 5.68 5.90 5.98 6.08 

ล าดับท่ี 1 2 35  
รวม

ความสามารถ
ท้ัง 3 ด้าน 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 53.71 52.31  49.01 49.39  49.48 
SD. 16.24  16.76  17.41  17.55  17.88 

ล าดับท่ี 1 2 22  
 
 จากตารางท่ี  5  ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษา               
ปีที  3  ปีการศึกษา 2561  เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบในระดับจังหวัด จังหวัด  ศึกษาธิการภาค                     
สังกัด(สพฐ.) และระดับประเทศพบว่า คะแนนเฉล่ียร้อยละรวมทั้งสามด้าน  สูงกว่าทุกระดับ    
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   ตารางที่  6  ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3   
ระหว่างปีการศึกษา 2558 -2561 และเปรียบเทียบพัฒนาการปีการศึกษา 2560 - 2561     
   

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ  สพป.มค.๓/ปีการศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการ 

2560 - 2561     
2558 2559 2560 2561 

ด้านภาษา 43.33 51.03 52.77 57.06 4.29 
ด้านค านวณ 39.54 38.66 40.43 52.79 12.36 
ด้านเหตุผล 45.36 54.55 46.37 51.27 4.90 

เฉล่ีย 42.74 48.08 46.53 53.71  7.18 
 

 จากตารางท่ี 6  พบว่าผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  3  ในภาพรวม  เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 กับ 2561  สูงขึ้น และเมื่อ
จ าแนกรายด้านพบว่าคะแนนสูงขึ้นทุกด้าน   

     1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษา ปีที่ 6                   
  ตารางที ่7  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา  2561 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ของ       
สพป.มหาสารคาม เขต  เปรียบเทียบกับระดับจังหวัด ประเทศ  และ สพฐ. 

  ระดับ ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ เฉลี่ย 
สพป.มค.3 56.03 34.77 35.31 39.55 41.42 

จังหวัด 56.05 34.48 35.62 39.18 41.33 
สรุปผลเทียบจังหวัด -0.02 0.29 -0.31 0.37 0.09 

สพฐ. 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 
สรุปผลเทียบ สพฐ. 1.42 -0.7 -0.34 0.72 0.28 

ประเทศ 55.9 39.24 37.5 39.93 43.14 
สรุปผลเทียบประเทศ 0.13 -4.47 -2.19 -0.38 -1.72 

    

          จากตารางท่ี 7  พบว่าผลการทดสอบของ  สพป.มค.3   มีค่าเฉล่ียรวมสูงกว่าระดับจังหวัด โดย 
มีกลุ่มสาระภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับจังหวัด นอกนั้นต่ ากว่า   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ระดับ สพฐ. พบว่ามีค่าเฉล่ียรวมสูงกว่า สพฐ. โดยมีกลุ่มสาระภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับ 
สพฐ.นอกนั้นต่ ากว่า  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับประเทศ  พบว่ามีค่าเฉล่ียรวมต่ ากว่า  แต่เมื่อ
พิจารณารายกลุ่มสาระพบว่าภาษาไทยสูงกว่า นอกนั้นต่ ากว่า 
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            ตารางที่ 8  ผลการทดสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   เปรียบเทียบระหว่างปี 2561  
     กับ  2560  ของ สพป.มหาสารคาม เขต3  และ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         

ระดับ ปีการศึกษา ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ 
เฉลี่ยรวม 

4  กลุ่มสาระ 
 

สพป.มค.3 
2560 45.87 31.28 35.77 38.25 37.79 
2561 56.03 34.77 35.31 39.55 41.42 
ผลต่าง 10.16 3.49 -0.46 1.3 3.63 

 
สพฐ. 

2560 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93 
2561 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 
ผลต่าง 9.32 2.74 0.1 0.7 3.21 

          จากตารางท่ี 8  พบว่าผลการทดสอบของ สพป.มค.3 ภาพรวมสูงขึ้น(+3.63)  มีเพียงกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ท่ีลดลง(-0.46)  นอกนั้นเพิ่มขึ้น  เมื่อพิจารณาระดับ สพฐ.ผลการทดสอบสอดคล้องกัน
เนื่องจากในภาพรวม สพฐ.เพิ่มขึ้น  แต่แตกต่างกันท่ีไม่มีกลุ่มสาระใดท่ีลดลง   

      1.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  3  ปีการศึกษา  2561 
    ตารางที่ 9  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา  2561 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ของ สพป.
มหาสารคาม เขต 3 เปรียบเทียบกับระดับจังหวัด สพฐ. และประเทศ        
 

ระดับ ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ เฉลี่ย 

สพป.มค.3 49.96 25.97 25.62 34.18 33.93 

จังหวัด 55.29 27.80 29.70 36.57 37.34 

สรุปผลเทียบจังหวัด -5.33 -1.83 -4.08 -2.39 -3.41 
สพฐ. 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71 

สรุปผลเทียบ สพฐ. -5.08 -3.13 -4.66 -2.25 -3.78 

ประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 
สรุปผลเทียบประเทศ -4.46 -3.48 -4.42 -1.92 -3.57 

    

          จากตาราง 9  พบว่าผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน      
(O-NET)   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560  ของ  สพป.มค.3  กับ ระดับจังหวัด  ประเทศ  
และ สพฐ.   พบว่า  คะแนนในภาพรวมและรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าทุกระดับ   
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 ตารางที่ 10  ผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   เปรียบเทียบระหว่างปี  2561  
กับ  2560  ของ สพป.มค.๓  และ ระดับ สพฐ.  
  

ระดับ ปีการศึกษา ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ 
เฉลี่ยรวม 

4  กลุ่มสาระ 
 

สพป.มค.3 
 

2560 44.06 27.25 21.23 29.75 30.57 
2561 49.96 25.97 25.62 34.18 33.93 
ผลต่าง 5.90 -1.28 4.39 4.43 3.36 

 
สพฐ. 

2560 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 
2561 55.04 29.1 30.28 36.43 37.71 
ผลต่าง 6.27 -1.04 3.73 3.96 3.23 

          จากตาราง 10  พบว่า จากผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ระหว่างปีการศึกษา 2561  กับปีการศึกษา  2560  พบว่า  ผล
การทดสอบ ของ  สพป.มค.3  มีค่าเฉล่ียรวมเพิ่มขึ้น(+3.36) โดยมีภาษาไทยท่ีเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด(+5.90)  
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษลดลง(-1.28)   
  1.4 ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  มี
ความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
           ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3 ) ปีการศึกษา 2561 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562  
นักเรียนปกติ จ านวน 1,959 คน มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้าน
สังคมและสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ ระดับ 3 ทุกด้าน จ านวน 1,864 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.15 
 

2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
  2.1 ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนต่อในช้ันประถมศึกษา      
ปีท่ี 1 ในเขตบริการ 4 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ  100 
  2.2 มีอัตราการศึกษาต่อของผู้เรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียนต่อช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1
คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนท่ีเรียนจบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนต่อ ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ
เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ  98.01 
  2.3 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม  2562  ระดับช้ันประถมศึกษา จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.008 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40  รวมท้ัง
ระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05  
 

3 ด้านการบริหารจัดการ 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีการก าหนดนโยบาย 
และมีแนวทางการติดตามท่ีชัดเจนท าให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกัน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
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มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แนวทางด าเนินงานร่วมกัน สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติง าน        
ท่ีชัดเจนบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ
ด าเนินงานดังนี้ 
   3.1   โรงเรียนขนาดเล็ก 
    3.1.1 การบริหารจัดการ 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3    
มีโรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียน 0-120 คน) จ านวน 97 โรงเรียน มีการบริหารจัดการ ดังนี้ 
     1) ครือข่ายเรียนรวม ปีการศึกษา 2562  มีโรงเรียนเรียนรวม ดังนี้ 
                 1.1) เครือข่ายโนนโพนปอ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก , โรงเรียน
บ้านโพนทอง และโรงเรียนบ้านป่าปอ เป็นการเรียนรวมทุกช้ันเรียน  
           1.2 )โรงเรียนจินดาอารมรณ์ น านักเรียนช้ัน ป.3 ป.6 ป.5  และ ป.6 ไปเรียนรวม
ท่ีโรงเรียนบ้านแฝกโนนส าราญ  
       2) จัดการเรียนรู้โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนรู้โดยระบบเทคโนโลยี ด้วย
การจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบช้ันเรียนและครูไม่ตรงสาขาวิชา และมีโครงการพัฒนาคลังข้อสอบ
และระบบการทดสอบออนไลน์ (Mk3 e-Testing) โดยมีคลังข้อสอบและระบบทดสอบออนไลน์ ส าหรับครู 
นักเรียนช้ัน ป.3, ป.4 ,ป.5, ป.6 ม.2 และ ม.3 ท าให้ครุและนักเรียนได้รับการพัฒนาการใช้งาน            
คลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์   

  3.2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่ามีประสิทธิภาพ 
    3.2.1 มีระบบและข้อมูลสารสนเทศท่ีเช่ือมโยง เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา 
ผ่าน Web Application ท่ีเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน 
    3.2.2 มีระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ท่ีตอบสนองความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ 
           3.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3  มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100  สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานและประเมิน 

4.รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ 
      1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าประมาณ       
พ.ศ.2562  ผลการประเมิน ระดับ A  ได้ 85.80 คะแนน 



 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562  สพป.มหาสารคาม เขต 3 55 

 

     2.ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ ดีเย่ียม  ได้  4.31  คะแนน 
     3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คะแนนภาพรวม           
(3 มาตรฐาน)  ระดับ 4 ได้ 167 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
    4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4  
   4.1 งบด าเนินงาน ได้ล าดับท่ี 12 
   4.2 งบลงทุน ได้ล าดับท่ี 52 
   4.3 งบเงินอุดหนุน ได้ล าดับท่ี 158 
     5. สรปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้รับรางวัล จ านวน  
205 เหรียญ ดังนี ้

5.1 เหรียญทอง จ านวน 128 กิจกรรม ดังนี ้
         1) เหรียญทองชนะเลิศ จ านวน 3  กิจกรรม  

                         - กิจกรรมสภานักเรียนช้ัน ม.1 –ม.3 โรงเรียนบ้านหนองซอน 
     - กิจกรรมสภานักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209 
     - กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญงิ ม.1 - ม.3 โรงเรียนบ้านแพง    
หนองเหนือ 
           2) เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จ านวน 2 กิจกรรม 
     - กิจกรรมพินิจวรรรณคดี ม.1 – ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 
                         - กิจกรรมแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ กลอน 4 (4 บท) ป.4 - ป.6 โรงเรียนบ้านแพง
หนองเหนือ 
            3) เหรียญทอง (คะแนน 80 ข้ึนไป ) 123 กิจกรรม 

5.2 เหรียญเงิน 61 กิจกรรม 
5.3 เหรียญทองแดง 16 กิจกรรม 

 6.บุคลาการและสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ 
6.1 รางวัลคุรุสดุดี ประจ าปี 2562  

-นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ  ผอ.โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง  
-นายวสันต์ นันทะเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองแสง  
-นางศิริรัตน์ บุตรแสนโคตร ครูโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209 
-นางวัฒนิกา วิชิต ศึกษานิเทศก์ 

                6.2 รางวัล เจ้าฟ้ามหาจักรี  นางหงษ์สา  ดวงจันทร์โชติ ครูโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 
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                6.3ร างวัลครูดีในดวงใจ ประจ าปี 2563  นางสิริกิติ์ จันสามารถ ครูโรงเรียนศรีโกสุมวิทยา
มิตรภาพท่ี 209 
               6.4 รางวัล IQA AWARD 2562 ระดับสถานศึกษายอดเย่ียม โดยโรงเรียนบ้านโชคชัย 
และท่ีโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่ม
จังหวัด ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปี 2563   
              6.5 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสสารคาม เข้ารับการประเมิน 
และผ่านการประเมินโรงเรียนปลอดขยะระดับภาค ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส กลุ่ม A 
ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ าปี พ.ศ.2562 
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ส่วนที่ 3 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปการด าเนนิงาน 
 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
 1. ประยุกต์ใช้วิสัยทัศน์  กรอบแนวคิด  แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายความส าเร็จของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  เป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ  โดยประกาศใช้
และประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจการปฏิบัติแผนปฏิบัติการประจ าปีในทุกระดับ 
 3. ประกาศก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  
เพื่อใช้เป็นจุดเน้นการด าเนินงานของโรงเรียน 
 4. ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และ
นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  ท้ังในระดับส านักงานและ
ระดับโรงเรียน  โดยใช้การนิเทศเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อปรับปรุงและ
แก้ไขการด าเนินงานท้ังก่อนด าเนินงาน  ระหว่างด าเนินงาน  และหลังการด าเนินงาน 
 5. ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1. ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 กับ 2561 โดยรวมสูงขึ้นทุกด้าน ท้ังด้านภาษา ด้านค านวณ  
และด้านเหตุผล  เฉล่ียร้อยละ  53.71  และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศ 

 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีท่ี  6  โดยรวมเฉล่ียร้อยละ  41.42  เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 
เพิ่มขึ้นร้อยละ  3.63  โดยวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น 10.16  ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 3.49 วิทย าศาสตร์ 
เพิ่มขึ้น 1.3 และคณิตศาสตร์ ลดลง -0.46 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
3  โดยรวมเฉล่ียร้อยละ  33.93  เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 
เพิ่มขึ้นร้อยละ  3.36  โดยวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น 5.90  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  4.39 วิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น 4.43 และภาษาอังกฤษลดลง -1.28 

4. ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1      
ร้อยละ  100 

5. มีอัตราศึกษาต่อของผู้เรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ  98.01 
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6. เด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส  และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  ได้รับความช่วยเหลือ  และส่งเสริม
ศักยภาพ  ร้อยละ  100 

7. อัตราการออกกลางคัน  คิดเป็นร้อยละ  0.05   
8. โรงเรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ร้อยละ  100 

   9. มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเช่ือมโยง เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาผ่าน  Web 
Application ท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  10. มีระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ท่ีตอบสนองความต้องการของครูและบุคลการทาง
การศึกษาท ท่ีสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

      ข้อเสนอแนะด้านการด าเนินงาน 
 

       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  จะต้องปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารและการจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยพัฒนาระบบการบริหารตามกระบวนการบริหารคุณภาพ  PDCA  อย่าง
ต่อเนื่อง  ให้เข้มแข็งท้ังในระดับองค์กร  ระดับกลุ่ม  ระดับโครงการ  และระดับบุคคล และต่อเนื่อง        
อันประกอบด้วย  การวางแผน  (Plan)  การปฏิบัติตามแผน  (Do)  การติดตามและประเมินผล  (Check)  
และการปรับปรุงแก้ไข  (Act)  โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป็นเป้าหมายการด าเนินงาน  มีการน า
หลักการบริหารจัดการท่ีดีมาใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคล่ือนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2560  และนโยบาย “ไทยแลนด์  4.0”   
 

      ข้อเสนอแนะด้านผลการด าเนินงาน 
 

        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  จะต้องใช้ผลการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ไปใช้ในการก าหนดกิจกรรมและโครงการด าเนินงานในปีงบประมาณ      
พ.ศ.  2563  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานให้สูงขึ้น  โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษผลการด าเนินงาน 
ท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  โดย 
          1. ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6 วิชาคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
          2. ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  วิชาภาษาอังกฤษ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
          3. พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ให้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  และสติปัญญา  ให้สูงขึ้นและอยู่ในระดับดีทุกคน 
         4. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ทุกคน 
         5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  ให้นักเรียนได้เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ทุกคน 
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         6. จัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน  เพื่อการเรียนต่อสายวิชาชีพของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี  3  และจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อ
การประกอบอาชีพ  มีความขยัน  อดทน  รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการท างาน  
และการประกอบอาชีพ 
      7. จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับทุกคน 
      8. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ  เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  
สูงขึ้น  โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาบุคลากรให้มีเจตคติท่ีดี  
และจิตส านึกท่ีดีในการบริการ 
  9. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  สนับสนุนผลการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จ  เพื่อความเข้มแข็ง
และยั่งยืน  พร้อมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ดังนี้ 
       9.1 ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  ช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี  3  เพื่อให้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 
       9.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ให้ยั่งยืนและเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
       9.3 รณรงค์ให้ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ทุกคน 
       9.4 เด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส  และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  ได้รับความช่วยเหลือ  และ
ส่งเสริมการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 
       9.5 สนับสนุนการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ให้เข้มแข็งในการ             
จัดการศึกษา  และการเรียนรู้และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
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ส่วนที่  4 
 

ทิศทางการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
 

วิสัยทัศน์   “สร้างคุณภาพการศึกษา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
          3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  

4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม 

5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 

เป้าหมาย 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม

ตามวัยและมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจ าเป็นตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและ มี

คุณภาพ  
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล่ือน

การศึกษาภาคบังคับ ตามหลักศาสตร์ดระราชาสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
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5.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษ บริหารเชิงบูรณาการ มีเครือข่ายบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วน
ร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่
สถานศึกษา 
 6.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 
นโยบาย  
  นโยบายที่  ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  นโยบายที่  ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายที่  ๓ ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายที่  ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                   และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
  นโยบายที่  ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  นโยบายที่  ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
นโยบายและตัวชี้วัด 
 

โยบาย ตัวชี้วัด 
โยบายที่ ๑  
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
ความม่ันคงของมนุษย์และ
ของชาติ 
 

     ๑. ร้อยละของ ผู้เรียนท่ี มีพฤติกรรมท่ี แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
     ๒.ร้อยละของ ผู้เรียนท่ี มีพฤติกรรมท่ี แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ี ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ี พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ    
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น  และสังคมโดยรวม  ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
     ๓.ร้อยละของ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ี มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
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โยบาย ตัวชี้วัด 
     ๖. จ านวนสถานศึกษาท่ี น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ    
พระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๗. จ านวนสถานศึกษา ท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

นโยบายที่ ๒   
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 

     ๑.จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ี 
สอดคล้องกับทักษะท่ี จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
     ๒.  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ี จ าเป็นด้าน
การรู้เรื่องการอ่าน    ( Reading Literacy ) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์    
( Mathematical Literacy ) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์( Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน   PISA 
     ๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ี มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่ เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

นโยบายที่ ๓   
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 

     ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ ส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ( 3 R 8 C )  

     ๒. ร้อยละ ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี ๓  ท่ีมีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ  ( NT) ผ่านเกณฑ์ท่ี ก าหนด 

     ๓. ร้อยละของผู้เรียนท่ี มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O- NET)  มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาท่ี ผ่านมา  

     ๔. ร้อยละ ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ มีทักษะการเรียนรู้ท่ี เช่ือมโยงสู่ อาชีพและการมีงานท า ตามความ
ถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ี สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ี เหมาะสมและ
น าไปปฏิบัติได้ 

     ๕ . ผู้เรียน ทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิต
อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
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โยบาย ตัวชี้วัด 
     ๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

     ๗. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก  “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค า 
ปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

 นโยบายที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

     ๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษา ท่ีมีคุณภาพเป็น
มาตรฐาน เสมอกัน 
     ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  
     ๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ อุปกรณ์ดิจิทัล         
( Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
     ๔. ครูได้รับการสนับสนุน  วัสดุ อุปกรณ์ และ อุปกรณ์ดิจิทัล ( Digital 
Device)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียน 
     5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท 
ด้านประเภทและ ขนาด  
     ๖. สถานศึกษาน า เทคโนโลยี ดิจิทัล ( Digital Technology ) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     ๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
     ๘.ถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้
ในการวางแผน จัดการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ ๕   
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 

    ๑.สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ท่ีถูกต้องและสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม น าไปปฏิบัติ  
ใช้ท่ีบ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม     
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยแล ะยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
     ๒.สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร์บอนที่ โรงเรียนและชุมชน 
     ๓.สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและ
การน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ี เกี่ยวข้อง 
    ๔.นักเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้    มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์    
ท่ี เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ   
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โยบาย ตัวชี้วัด 
     ๕.นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและ    
ท่ีบ้าน และข้อมูลของ  Carbon  Footprint ในรูปแบบ  QR CODE และ  
Paper  less   
     ๖. ครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ
ด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 
     ๗. ครูและนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรม ท่ีผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และชุมชนได้ตามแนว ทาง Thailand  ๔.๐ 

นโยบายที่  ๖   
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา   
 

    1.สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ 
    2.พัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีความ
ทันสมัย  ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง  พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ี มีหน้าท่ี สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
    3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดน านวัตกรรม 
และเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology )  มาใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจ ท้ังระบบ 
    4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีความโปร่งใส   
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล  
    5.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ            
( Integrity & Transparency Assessment  :  ITA ) 
    ๖. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานในสังกัด 
    7.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ี 
สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่ การวิเคราะห์เพื่อ  วางแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่ ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology ) 
    ๘. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล   
( Digital Platform ) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
    ๙. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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คณะท างาน 
 

 

ทีป่รกึษา 
1. นายขวัญเรือน  แสบงบาล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

2. นายสิทธิชัย  สมเดช  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 3 
 
 
 

ผู้สนบัสนนุข้อมูล 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

 

 

คณะผู้จัดท า  (รวบรวมข้อมูล  เรียบเรียง  และจัดท ารปูเลม่) 

  1. นางวิไลวรรณ์  ชินกร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

2. นางปุณศยา  ท ามา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3. นายวิระ  โสธิฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

4. นางสาวอัญชลี  ส่องสพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
4. นางสาวกรรณิการ์  ศิริแก้ว เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

  

 


