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ค าน า 
   
 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด
นโยบาย เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งนโยบาย
เร่งด่วนและนโยบายด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างและกระจายโอกาส
ทางการศึกษา ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ น้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการกระจายอ านาจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2557  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษา นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3  โดยมีกลยุทธ์ เป้าหมาย/แนวทาง 
ตัวชี้วัด วธิีด าเนินการ จากการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งข้อเสนอแนะน ามาพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  เห็นชอบแล้ว เมือ่คราวประชุมครั้งที่ 4 / 2556   
เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2556 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   
จนท าให้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 เสร็จสมบูรณ ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการศึกษา สามารถน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้โอกาสแกผู่้ที่ด้อยโอกาสและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของทุกภาคส่วน ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
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บทน า 
สภาพทั่วไป 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตั้งอยู่เลขที่ 354 หมู่ที่  2  
ต าบลหัวขวาง   อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บนที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่กึ่งกลางภาคอีสาน
เรียกว่าสะดืออีสาน  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวจังหวัด
มหาสารคาม ประมาณ 28  กิโลเมตร รับผิดชอบจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครอบคลุมเขตบริการ          
4  อ าเภอ คือ  
 1.อ าเภอโกสุมพิสัย มีทิศเหนือติดต่อกับเชียงยืน และอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอกันทรวิชัย และอ าเภอเมืองมหาสารคาม ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอบรบือ  
อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันตกต่อกับอ าเภอบ้านแฮด  และอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
แบ่งการปกครองออกเป็น  17  ต าบล  231  หมู่บ้าน  ได้แก่ 
      1.  ต าบลหัวขวาง 21  หมู่บ้าน 10.  ต าบลเขื่อน      11 หมู่บ้าน    
  2.  ต าบลยางน้อย   14  หมู่บ้าน 11.  ต าบลหนองบอน   11 หมู่บ้าน     
  3.  ต าบลวังยาว 12  หมู่บ้าน 12.  ต าบลโพนงาม   12 หมู่บ้าน    
  4.  ต าบลเขวาไร่ 20  หมู่บ้าน 13.  ต าบลยางท่าแจ้ง   10 หมู่บ้าน    
  5.  ต าบลแพง  17  หมู่บ้าน 14.  ต าบลแห่ใต ้    19 หมู่บ้าน    
  6.  ต าบลแก้งแก 10  หมู่บ้าน 15.   ต าบลหนองกุงสวรรค์ 10 หมู่บ้าน     
  7.  ต าบลหนองเหล็ก 20  หมู่บ้าน 16.   ต าบลเลิงใต ้   12 หมู่บ้าน    
  8.  ต าบลหนองบัว 10  หมู่บ้าน 17.   ต าบลดอนกลาง   11 หมู่บ้าน    
  9.  ต าบลเหล่า  11  หมู่บ้าน 

2.อ าเภอเชียงยืน  มีพ้ืนที่ติดต่อกับอ าเภอโกสุมพิสัยทางทิศเหนือ อยู่ห่างจากจังหวัด  
ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 8 ต าบล 116 หมู่บ้าน ได้แก่ 
      1. ต าบลเชียงยืน   19  หมู่บ้าน  5. ต าบลหนองซอน 16  หมู่บ้าน 
      2. ต าบลโพนทอง 12  หมู่บ้าน    6. ต าบลนาทอง  11   หมู่บ้าน 
       3. ต าบลกู่ทอง  19  หมู่บ้าน  7. ต าบลดอนเงิน 15 หมู่บ้าน 
       4. ต าบลเสือเฒ่า  16  หมู่บ้าน  8. ต าบลเหล่าบัวบาน   8 หมู่บ้าน 

  

3.อ าเภอกุดรัง  มีพ้ืนที่ติดต่อกับอ าเภอโกสุมพิสัยทางทิศใต้  อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ     
40  กิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ต าบล 85 หมู่บ้าน ได้แก่ 
       1. ต าบลกุดรัง       16  หมูบ่้าน   4. ต าบลหนองแวง   14  หมู่บ้าน   
       2. ต าบลนาโพธิ์      21 หมู่บ้าน   5. ต าบลห้วยเตย     19  หมู่บ้าน       
  3. ต าบลเลิงแฝก    15  หมู่บ้าน  
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        4. อ าเภอชื่นชม  อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ  64  กิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 
ต าบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่ 
      1. ต าบลชื่นชม       11  หมู่บ้าน   3. ต าบลเหล่าดอกไม้     11  หมู่บ้าน   

        2. ต าบลกุดปลาดุก  15   หมู่บ้าน   4. ต าบลหนองกุง    10  หมู่บ้าน   
 

 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา และก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551  ลงวันที่  18  มกราคม  2551  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  
2551  ครั้งแรกมีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  จ านวน  158 โรงเรียน  จ าแนกเป็นระดับประถมศึกษา จ านวน  
148 โรง ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  10  โรง  ควบคุม  ดูแล และส่งเสริม โรงเรียนสังกัดส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จ านวน  9  โรงเรียน  ต่อมาโอนไปสังกัดเทศบาล
ต าบลหนองกุง จ านวน 1 โรงเรียน และโอนไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 26  
จ านวน  10  โรงเรียน ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จ านวน  147 โรง โรงเรียนสังกัดส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  11  โรง  มีบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่  จ านวน  
51  คน  จ านวนข้าราชการครู   1,574  คน  จ านวนนักเรียน  29,478   คน จัดการศึกษา  3 ระดับ 
ประกอบด้วย  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา   ด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มีอ าเภอในเขตบริการ  4  อ าเภอ  ดังนี้ 
 
 

ตาราง 1  แสดงพื้นที่จ าแนกตามอ าเภอในเขตบริการ 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

คร ู นักเรียน 
สพป.มค.3 เอกชน 

1 โกสุมพิสัย 74 4 729 12,090 
2 เชียงยืน 38 6 372 6,093 
3 กุดรัง 23 - 188 2,828 
4 ชื่นชม 12 1 125 1,947 
 รวม 147 11 1,414 22,955 

 
ที่มา  :  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2556 
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 สถานศึกษา   
   1.จ านวนโรงเรียนและระดับที่เปิดสอน 
   ตาราง   2  แสดงจ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการจัดการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน   
 

ระดับการศึกษาที่จัดสอน 
โรงเรียนในสังกัด 

สพป.มค.3 เอกชน กศน. ปริยัติ
ธรรม 

รวม 

1. อนุบาล - 5 - - 5 
2. อนุบาล-ระดับประถมศึกษา 116 3 - - 119 
3.ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 - - - 1 
4. อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 30 1 - - 31 
5. อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - 
6. ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - 
7. มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย - 1 1 1 1 
8.ระดับอาชีวะศึกษา  1   1 
รวม 147 10 - - 158 

 

 

 

   2. จ านวนโรงเรียนในสังกัด จ านวน  147 โรงเรียน 
    ตารางที ่ 3  จ านวนโรงเรยีนแยกตามชั้นที่เปิดสอน (เฉพาะในสังกัด สพฐ.) 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียนที่เปิดสอน 

อ.1 – ป.6 ป.1 – ป.6 อ.1 – ม.3 ป.1 –ม.3 
1 โกสุมพิสัย 55 3 15 1 
2 เชียงยืน 31 0 7 0 
3 กุดรัง 19 0 4 0 
4 ชื่นชม 8 0 4 0 
 รวม 113 3 30 1 
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3.จ านวนครู / นักเรียน /ห้องเรียน จ าแนกตามอ าเภอ  

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนครู / นักเรียน / ห้องเรียนจ าแนกตามอ าเภอ  

 

อ าเภอ 

จ านวน 

คร ู

จ านวนนักเรียน  

รวม 
คร:ู
นร ประถมศึกษา ระดับประถม ระดับ ม.ต้น 

นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 

โกสุมพิสัย 631 1,950 151 6,674 474 931 48 9,550 673 1:14 

เชียงยืน 332 933 79 3,314 240 743 27 4,990 346 1:14 

กุดรัง 188 648 46 1,976 138 201 12 2,825 196 1:14 

ชื่นชม 119 326 24 1,162 73 350 14 1,838 111 1:17 

รวม 1,270 3,857 300 13,126 925 2,225 101 19,208 1,326 1:14 

หมายเหตุ  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 
 
 
 
   4.ควบคุม ก ากับ โรงเรียน ในสังกัด  สช (เอกชน)    
     ตารางที ่ 4  โรงเรียนในสงักัด สช. (เอกชน.) จ านวน 11 โรง 
 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ระดับ นักเรียน คร ู
1 มัธยมวัดกลาง โกสุมพิสัย ม.ต้น – ม.ปลาย 950 46 
2 วัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย อนุบาล – ประถม 1,244 41 
3 อนุบาลสายรุ้ง โกสุมพิสัย เตรียมอนุบาล – อ.3 158 6 
4 อนุบาลพิสมัย โกสุมพิสัย เตรียมอนุบาล – อ.3 183 5 
5 อนุบาลจอนวิทยานุกูล เชียงยืน เตรียมอนุบาล – อ.3 148 7 
6 อนุบาลเกียรติขจร เชียงยืน อนุบาล 176 8 
7 จอนวิทยานุกูล เชียงยืน อนุบาล – ประถม 393 6 
8 เกียรติขจร เชียงยืน อนุบาล – ประถม 164 6 
9 จันทนภาศึกษา เชียงยืน อนุบาล –  ม.ต้น 189 10 
10 เทคโนโลยีเชียงยืน เชียงยืน ปวช.1 - 3 40 3 
11 ณัฐชาวดี ชื่นชม เตรียมอนุบาล – ป.1 109 6 
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อ านาจหน้าที่ 
 1.จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
  2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนนุ  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานศึกษาประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ  และคณะท างานด้านการศึกษา 

  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนท่ี 2 
นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน 

______________________ 
 

นโยบายรัฐบาล 

 นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554  โดยมีจุดมุ่งหมาย 
3 ประการคือ 
 

 ประการที่หนึ่ง เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ   
และยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการ 
อยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย 

 ประการที่สอง เพ่ือน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพ้ืนฐาน
ของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทย   
ทุกคน 

 ประการที่สาม เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ 
โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและ 
ความมั่นคง 

 ดังนั้น ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงต้องสอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดิน 4 ปีของรัฐบาล ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาใน 2 นโยบาย คือ 
 

 1. นโยบายเร่งด่วน ด้านการศึกษา ได้แก่ 

   1.1 เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอ านาจมืด โดยน้อม
น ากระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติใน
แนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อ านวยความ
ยุติธรรมอย่างท่ัวถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้  
จะมีการบูรณาการ   การบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริง
ของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม 

   1.2 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด าเนินการใน
โรงเรียนน าร่องส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนา



7 
 

เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รวมทั้งจัดท าระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

 2. นโยบายการศึกษา 
   2.1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อัน
ประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุความรู้
ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความ
เป็นท้องถิ่นและความเป็นไทยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดี
เพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่ พัฒนามหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก 
รวมทั้งสร้างความตระหนัก ในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาพ และด าเนินการให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยท่ีแท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอ านาจสู่
พ้ืนที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ ที่มีความพร้อม 
   2.2 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีการ
เทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสม
ผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา 
   นอกจากนี้ จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้
เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้พักช าระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
โดยปรับเปลี่ยนการช าระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อทุกระดับให้เอ้ือต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษา
ต่อให้มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด าเนิน “โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปิดโอกาส
ให้เด็กไทยได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และ
การศึกษาตลอดชีวิต 
   2.3  ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครู 
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุง
ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ 
ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ 
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ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้ในการกระจายครู  
ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา 
   2.4  จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุน 
การสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือ
ระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชนเพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการ
สร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน 
   ทั้งนี้ จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ 
   2.5  เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  
โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ และการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบ 
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริม
ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์
เพ่ือการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่ง
ด าเนินการให้ “กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถด าเนินการตามภารกิจได้ 
   2.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก าลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพ่ือ
สร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่ 
การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือการวิจัยส าหรับสาขาวิชา 
ที่จ าเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา 
   2.7 เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต และพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริหาร เร่งรัดการจัดท า
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท ามาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม 
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 โดย
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมท้ังในเมืองและ
ชนบท  บนพื้นฐานที่ว่าประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน โดย
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนให้เท่าเทียมกันทั้งในเมือง
และชนบท ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเทียบเท่า พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกท่ี
ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดโลก โดยบูรณาการการจัดการศึกษา
ภายใต้ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ อันได้แก่  
   1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท    
   2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค  
   3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง  
   4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ      
   5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
   6. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพ่ือสร้างนวัตกรรมและ
การพัฒนาประเทศ           
   7. การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน             
   8. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
 

 ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงยึดแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการ เพ่ือน าหลักการสู่ 
การปฏิบัติ ดังนี้            
  1. ค านึงถึงศักยภาพและบริบทรอบ ๆ ตัวผู้เรียน    
  2. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะ
ประเทศด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่     
  3. มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพ 
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดกรอบแนวคิด
ว่า การศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น ผลผลิตของการศึกษา จะต้องน าไปสู่การ
เตรียมประชาชนคนไทยในอนาคต ที่มีความเป็นไทย มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและกระจาย
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมท้ังในเมืองและชนบท    
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม ที่สนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา           
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กล่าวคือ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  
 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    

             2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา    
  3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4. การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา     
  5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก    
  6. การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

 7. นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม             
  8. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทย และ
กีฬาพ้ืนบ้าน           
  9. การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    
  10. ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
  11. โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน      
  12. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา      
  13. ส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนระดับต าบลมีงานท า     
  14. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  

      
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค  

  1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน        
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่เรียนต่อ และนักเรียนพักนอนในพ้ืนที่ยากล าบาก    
 3. การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม      
 4. การจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ  
 5. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์   
 

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
    1.พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ     
    2.การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา (คืนครูให้นักเรียน)   
    3.ครูคลังสมอง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน 

 1.จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 3.ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
 4.สร้างความตระหนักรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ  
1. การบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base) 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน (Output) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดจุดมุ่งหมาย 4 ประการ ดังนี้      
 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล      
  1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อย 
ละ 3  เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยี และด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน            
  1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดค านวณที่ซับซ้อนขึ้น 
  1.3 นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
  1.4 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก        
 2.  การลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา     
  2.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ชนบท ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ โรงเรียนดีศรีต าบลและโรงเรียนขนาดเล็ก    
  2.2 นักเรียนและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้รับ การพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ        
  2.3 นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ นักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และ
นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนร่วม ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
 3.  ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีศักยภาพอย่างสูงด้านการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้บริหารโรงเรียนและครูให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณ  มีศักยภาพสูงด้านการจัดการเรียนรู้ให้ประสบ
ผลส าเร็จ โดยเน้นการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร จาก
องค์กรต่างๆ เพ่ือพัฒนาครูและผู้บริหารตามความต้องการจ าเป็นในระหว่างวันหยุดหรือปิดภาคเรียน  
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 4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
   4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียน
และช่วยเหลือแก้ไขการด าเนินงาน หากโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย  
   4.2 สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลัก ธรรมาภิบาล เปิดโอกาส        
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
และพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม ร่วมกับสถานศึกษา  
 5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอ านาจ
การบริหารจัดการ รวมทั้งบูรณาการการท างาน      
   5.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บูรณาการการท างานระหว่าง
ส านัก และส่งเสริม สนับสนุน การท างานของหน่วยงานในสังกัด โดยลดบทบาทการสั่งการ และเพ่ิม
บทบาทใน การช่วยเหลือ สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล     
   5.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บูรณาการการท างานกับองค์กร
ภายนอกที่ร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือลดช่องว่างการท างานระหว่างองค์กร  
 
นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  1. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนใน
โลก ยุคใหม่ และการพัฒนาครู ระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผล โดยจะเริ่มจากวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ       
  2. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู จ านวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ   มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ พัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้
เชื่อมโยง    กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ดูแลระบบสวัสดิการครู เพื่อขวัญและก าลังใจ  
  3. เร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ สร้าง
มาตรฐานการเรียนการสอน และพัฒนาครู การพัฒนาเนื้อหาสาระ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต           
  4. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ผลักดันกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาใช้ก าหนดทักษะ ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับ     
ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อการมีงานท า มีความก้าวหน้า และมีค่าตอบแทนตามทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ มีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะทวิภาคี 
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากข้ึน                                       
  5. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยาย       
เชิงปริมาณ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเป็นเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก           
  6. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน โดยรัฐ
ก ากับ ควบคุมเท่าที่จ าเป็น เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน     
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  7. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยรัฐ
ก ากับควบคุม เท่าที่จ าเป็น เพ่ือรักษาคุณภาพมาตรฐาน     
  8. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้อง          
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ ตามความต้องการประชาชนในพื้นท่ี โดยให้ความส าคัญ         
กับความปลอดภัย การสร้างขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 นอกจากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง      
(พ.ศ. 2552-2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้     
ด้วยตระหนักดีว่าการศึกษายังมีโอกาสพัฒนาได้ในสังคมไทย เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองยังคงคาดหวัง    
และให้ความส าคัญอย่างสูงต่อการศึกษาของบุตรหลานของตน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน จึงตระหนักว่าในการปฏิบัติงานในระยะต่อไป ต้องเน้นย้ าจุดเน้นที่ได้ด าเนินการต่อ
เนื่องมาจาก ปีงบประมาณ 2556 และพัฒนาเพ่ิมเติมในประเด็นที่เป็นความท้าทาย 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
 

 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย 
 
พันธกิจ 
 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่
คุณภาพระดับสากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ค่านิยมองค์การ 
 

 องค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณ์คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 

 
 

เป้าประสงค์ 
 

  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค     
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ศักยภาพ  
              4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนกลาง ลดบทบาทและกระจายอ านาจสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งบูรณาการการท างานภายในส านักต่าง ๆ  
  6. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ครูและ
บุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง 
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กลยุทธ ์
 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้      
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด   
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน        
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มแข็ง กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ    
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา      
  กลยุทธ์ที่ 6  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุข ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

  
 

จุดเน้นการด าเนินงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้      
  1.1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา       
ที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข      
  1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3   
  1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน
การใช้เหตุผล 

   1.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  1.1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
  1.1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
เหมาะสมตามช่วงวัย           
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้ 
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  1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้  ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
  1.2.3 นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างานและ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย   
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students 
with Special Needs) 

  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กร

เอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ

ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

 ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)     
  2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
  2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
สามารถจัดการเรียนการสอน ทีส่่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
  2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย ๑ ภาษา      
  2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้            
 2.2. การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและ
ก าลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding 
System)    
  2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ              
  2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน
เต็มศักยภาพ   
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  2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพ เป็นเชิงประจักษ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม    
 2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)  
  2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ            
  2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษา
ของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม       
  2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 

 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ      
 3.1 โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability)   
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้
ประสานงานหลัก เพ่ือให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง   
  3.1.2 โรงเรียนบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม   
  3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการ  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่าง
เข้มแข็ง  โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
นักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม      
  3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการ และติดตามประเมินการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้      
เพ่ือนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ      
 3.2 โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามระดับ
มาตรฐาน (Management with Quality and Standards)     
  3.2.1 โรงเรียน จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน      
  3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น  เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
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ผลผลิต 
 ผลผลิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
     1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
     2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
     3)  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
     4)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ  
     5)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     6)  เด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 

 โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ  
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นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3 
........................................................ 

 

วิสัยทัศน์  

  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นองค์กรในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 
พันธกิจ 

     1. เสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและข้ันพื้นฐาน 
     3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
     4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล 
     5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ค่านิยมองค์กร   (Share Value) 
  FIRST 
   Fairness     :   มีความยุติธรรม 
   Intelligence   : น าความรอบรู้ 
   Result     : มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 
   Service Mind   : มีจิตบริการ 
   Teamwork   : ท างานเป็นทีม 
   
เป้าประสงค์หลัก 
 

 1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา ตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค  
 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 4.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่ประชาคมอาเซียน 
    5.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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กลยุทธ์  
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้      
  กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน        
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ    
   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
      

จุดเน้น   
 1.นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้      
  1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา         
ที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข      
  1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5   
  1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านการ
ใช้เหตุผล  

   1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง 
   1.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีอัตราการศึกษาต่อ

สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ   
   1.6 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
เหมาะสมตามช่วงวัย           
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้ 
  2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้  ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  2.2  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
 3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students 
with Special Needs) 

  3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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  3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 

  3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 

  3.4 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)     
  4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
  4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
สามารถจัดการเรียนการสอน ทีส่่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
  4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา       
  4.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้            

 5. การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจ 
และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)
  5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ              
  5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ              
  5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพ เป็นเชิงประจักษ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม    
 6 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม (Professional Ethics)   
  6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ            
  6.2 ครูและบคุลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษา
ของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม       
  6.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 7. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability)   
  7.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้
ประสานงานหลัก เพ่ือให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ     
ที่เก่ียวข้อง   
  7.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการและสังคม   
  7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการ  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างเข้มแข็ง  
โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม      
  7.4 องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการ และติดตามประเมินการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้      
เพ่ือนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ      
 8. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามระดับ
มาตรฐาน (Management with Quality and Standards)     
  8.1 โรงเรียน จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน      
  8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น  เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
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จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 
                 ความสามารถเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

  

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ. 

1. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ 
สังคม และสติปญัญา ทีส่มดลุ 
เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจดั
กิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ตามหลักสตูรการจัด
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนปฐมวยั
ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม 

ข้อ 1 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี    
  6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 

- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้น 5 
กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
หลัก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 จากการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
หลัก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 
จากการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
 

ข้อ 1 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี   
  3 มีความสามารถด้านภาษา    
  ด้านค านวณ และด้านการใช้ 
  เหตุผลและช้ันประถมศึกษาป ี
  ที่ 6 มีความสามารถดา้นการ 
  อ่าน 

- พัฒนาความสามารถด้านภาษา 
ด้านการค านวณ และด้านการใช้
เหตุผล 

- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ที่ไม่สามารถอ่านได้ ร้อยละ 1 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
อ่านได้ทุกคน 

ข้อ 1 

4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ความสามารถแสวงหาความรูด้้วย
ตนเองไดด้้วยวิธีการสอนที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ตามบริบท 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถ
แสวงหาความรูไ้ดด้้วยตนเอง 

ข้อ 1 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ. 

5. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา 
ทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อเป็นเครื่องมือการเรยีนรู้ 
เหมาะสมตามช่วงวัย 

- ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษา
พัฒนาหลักสตูรและจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้นักเรยีนเกิดทักษะ
ชีวิต สามารถคดิวิเคราะห์ คดิ
สร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร 
โดยกระตุ้น/เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้แสดงออกและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพทั้งใน/นอกห้องเรียน 
- สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจดัการเรียนการสอน 
- สนบัสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการจดัการเรียนการสอน 

- ระดับความส าเร็จตามจุดเน้น
การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายใน
การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษที่ 
2 (พ.ศ. 2552-2561) ระดับ 5 
 
 - ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ัน ป.
1  
ทีไ่ด้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์
พกพา  ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพ 
 
 
 
 
 

ข้อ 1, 3 

 
 
 
 

กลยุทธ์ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ. 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา 
ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได ้
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีทักษะการแก้ปญัหา
และอยู่อย่างพอเพียง 
 

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้ผูเ้รียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่
เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกันกับผู้อืน่
ได้ มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่
อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นใน
การศึกษาและการท างาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐาน วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

- ร้อยละ 95 ของนักเรียนท่ีมี
จิตส านึกและค่านยิม ซื่อสตัย์ 
สุจรติ และถูกต้องชอบธรรม 

ข้อ 1 
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กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ  

 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ. 

1. เด็กพิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 

- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการเป็น
รายบุคคล 

- ร้อยละ 90 ของเด็กพิการ ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

ข้อ 7 

2. เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูต้าม
หลักสตูรและอัตลักษณ์แห่งตน 
3. นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัด
การศึกษาโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการ องค์กรเอกชน 
และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

- เพิ่มและกระจายโอกาสให้
ประชาชนวัยเรียนทุกคนไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพ  

- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนต่อ
ประชากรวัยเรียนทีไ่ด้รับ
การศึกษา 
 
- อัตราการออกกลางคันลดลง 
ร้อยละ 0.2 

ข้อ 7 

4. นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการส่งเสรมิให้มี
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ คณติศาสตร์ 
ภาษา กีฬา ดนตรี และศลิปะ 

- เสริมสร้างที่มีความสามารถ
พิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาเตม็ตาม
ศักยภาพ 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
ผู้มีความสามารถพิเศษดา้น
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ระดับ 
5  

ข้อ 7 

5. เด็กกลุ่มที่ต้องการการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยยีวยา ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 

- เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
เด็กกลุม่ที่ต้องการการคุม้ครอง
และช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนอายุต่ า
กว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลง 
 
- ร้อยละ 20 ของคดีเด็กและ
เยาวชนท่ีถูกด าเนินคดโีดยสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ลดลง 
 
- ร้อยละ 20 ของนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด
ลดลง 

ข้อ 7 

 
 
 
 
 



26 
 

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ. 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคณุภาพ
ผู้เรยีนและพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

- เร่งรัดให้ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ได้รบัการพัฒนา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

- ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการพัฒนา 
มีคุณภาพด้านการจัดการเรยีนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ร้อยละ 100 ของบุคลากรทาง
การศึกษาที่ไดร้ับการพัฒนา สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

ข้อ 2 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานที่ก าหนด และสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้
นักเรียนพัฒนาอย่างเตม็ศักยภาพ 

- พัฒนาครูด้านกระบวนการคิด
ด้วยวิธีการหลากหลาย 
- พัฒนาครูด้านทักษะการวัดผล
ประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอนตามหลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- ร้อยละ 100 ของครูที่ผ่านการพฒันา
กระบวนการคดิ  
- ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับการ
พัฒนาการวัดและประเมินผลการ 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ข้อ 2 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถใช้ภาอังกฤษและภาษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
สื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา 

- เร่งรัด พัฒนา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้านภาษา 
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ของประเทศอาเซียนเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ไดร้ับการเตรียมความพร้อม 
ด้านภาษา สังคม เศรษฐกิจ และ 
วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเพื่อ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ข้อ 1, 2 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นเครื่องมือในการจดัการเรียนรู ้

- พัฒนาครูผู้สอนในช้ันท่ีไดร้ับ
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา ให้ได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์พกพา 
- พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรยีนรู ้

- ร้อยละของครผูู้สอนในช้ันท่ีไดร้บัการ
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ได้รับ
การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์พกพา 
- ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ 3 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานคณุวุฒิ 

- ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

- ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ข้อ 2 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 มีขวัญก าลังใจ ไดร้ับการจูงใจใน
การพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 

- ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากร
ทางการศึกษามี มีขวัญก าลังใจ
และมุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานเตม็ศักยภาพ 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานเตม็ศักยภาพ 

ข้อ 2 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ. 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการ
สอนอย่างมืออาชีพ เป็นเชิงประจกัษ์ 
และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่าง
เหมาะสม 

- ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

- ร้อยละ 100 ของครูมีผลงานการ
สอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่าง
มืออาชีพ 

ข้อ 2 

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ข้อ 2 

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
จิตวิญญาณและอุดมการณ์ ท่ีมุ่งมัน่
พัฒนาการศึกษาของชาติและเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

- ยกระดับจติวิญญาณ และ
อุดมการณ์ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ข้อ 2 

10. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีทักษะในการเข้าถึงและดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

- พัฒนาและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีทักษะในการเข้าถึง
และดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถส่งเสริมการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 2 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  

 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ. 

1. สถานศึกษาที่ไมผ่่านการรับรอง
คุณภาพภายนอก และทีผ่ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรยีนต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแกไ้ข 
แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอน 

- สง่เสริม สนับสนุน พัฒนา
สถานศึกษาท่ีไมผ่่านการรับรอง
คุณภาพภายนอก จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาเป็นรายโรงร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
- แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ 
ติดตามสถานศึกษาท่ีไมผ่่านการ
รับรองคุณภาพภายนอก และที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
ไม่ผา่นการรับรองคุณภาพ
ภายนอก มีแผนพัฒนา
การศึกษาเป็นรายโรงท่ีร่วม
จัดท ากับผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อ 1 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ. 

2. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุง่
การมีส่วนร่วม ความรับผดิชอบต่อ
ผลการด าเนินงาน เพื่อประโยชน์
สูงสุดของนักเรยีน สร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 

- ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนใหม้ีความเข้มแข็งเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบประกันคณุภาพภายในท่ี
เข้มแข็งครบองค์ประกอบตาม     
กฏกระทรวงฯ 

ข้อ 6 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
บริหารจดัการ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล อย่างเข้มแข็ง โดยมุ่ง
การมีส่วนร่วม และความรับผดิชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน เพื่อประโยชน์
สูงสุดของนักเรยีน สร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 

- บริหารจัดการ โดยมุ่งการมีส่วน
ร่วมในความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 
- นิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนา
สถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง  

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ี
ได้รับการตดิตามประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาอย่างมีคณุภาพ 

ข้อ 6 

4. องค์คณะบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อ
ประโยชนส์ูงสุด คือคณุภาพการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 

- พัฒนาการบริหารจดัการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  

- ทุกองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา ด าเนินการ
ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานหน่วยงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างเข้มแข็ง 

ข้อ 6 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงข้ึน 
เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้าน
คุณภาพการศึกษาในภูมภิาค
อาเซียน 

- ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้จดั
การศึกษาอย่างมีคณุภาพตามระดบั
มาตรฐานทีสู่งขึ้น เทียบเคียง
วิธีด าเนินการกับประเทศผู้น าดา้น
คุณภาพการศึกษาในภูมภิาค
อาเซียน 

- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย (Education 
Hub) จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้าน
คุณภาพการศึกษาในภูมภิาค
อาเซียน 
 

ข้อ 6 

6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
การศึกษาท่ีมีคณุภาพตามระดับ
มาตรฐานทีสู่งขึ้นเทียบเคยีงกับ
ประเทศผู้น าด้านคณุภาพการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน 

- ส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร
จัดการให้มคีุณภาพตามมาตรฐานที่
สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศผู้น า
ด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน 

- ร้อยละ 100 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
 

ข้อ 6 
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บทท่ี  3 
สรุปแผนงาน/โครงการ งบพัฒนาพื้นฐาน ท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ  2557 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีงาน/โครงการที่จะด าเนินการและมี
งบประมาณสนับสนุน  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจ านวน 2,000,000  บาท ( สองล้านบาทถ้วน)  แยกเป็นแผนงาน/โครงการ 
ตามกลยุทธ์ 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่  1  

1 โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  130,000  
2 โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 

2557 
 

 60,000  
3 โครงการพัฒนาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู้ส าหรับครู 
 

 60,000  
4 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 600,000 

กลยุทธ์ที่  2  
5 โครงการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  70,000  

กลยุทธ์ที่  3                 
6 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 35,000 
7 โครงการการระดมทรัพยากรทุนการศึกษา 1 เดือนส าคัญ  1  วันพิเศษ  15,000  

กลยุทธ์ที่  4             
8 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

ปีการศึกษา 2557 
 30,000  

9 โครงการการพัฒนาศักยภาพองค์คณะบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   

 200,000  

10 โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 
 40,000  

11 โครงการพัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  50,000  
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

 500,000  
13 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2557  30,000  

กลยุทธ์ที่  5           
14 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557และแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2557-2560 
 

 20,000  
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ที ่  ชื่อโครงการ  งบประมาณ  

กลยุทธ์ที่  5   (ต่อ)         

15 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์  100,000  

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ของสถานศึกษา  45,000 

17 โครงการตรวจสอบภายใน  15,000  

  รวมทั้งสิ้น   2,000,000  
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โครงการ  พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
แผนงาน       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ข้อที่  1 
    สพป.มค.3 ข้อที่  1 
จุดเน้น   สพฐ.ข้อที่ 1.1.2,1.1.3 

สพป.มค.3 ข้อที่  1.2 ,1.3, 1.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการจัดการศึกษา              
ผู้รับผิดชอบ      นางจิราพร  ผลสว่าง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557 
.............................................................................................................................................................. ..... 
1. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2  จุดเน้นเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ                              
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักจะต้องเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3               
ทุกคนอ่านออกเขียนได้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง  นั่นแสดงให้เห็นว่าวิชา
ภาษาไทยเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้วิชาอ่ืน ถ้านักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ ก็จะเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ได้   

เพ่ือสนองจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นักเรียนมีคุณภาพตามจุดเน้น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  จึงได้จัดท าเอกสารแนวทางพัฒนาทักษะการอ่าน  
การเขียน  เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 น าไปใช้พัฒนา
นักเรียนให้ได้คุณภาพตามจุดเน้น  จัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

2. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือสร้างเอกสารแนวทางพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน   
  2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูน าสื่อ/นวัตกรรมทักษะการอ่าน การเขียนไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ    
  3. เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่าน   
  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการด าเนินการโครงการ  
3. เปูาหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
    1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ทุกคนสามารถน าสื่อ/
นวัตกรรมทักษะการอ่าน การเขียน ไปใช้พัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
    2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ทุกคนสามารถได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
    3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ทุกคนสามารถอ่านออกตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 มีความพึงพอใจต่อสื่อ/
นวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน อยู่ในระดับมาก 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
     1.ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 สามารถ
น าเอกสารแนวทางพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ไปใช้พัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
     2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน  
     3.ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 
     4. รอ้ยละ 100 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6                  
ความพึงพอใจต่อสื่อ/นวัตกรรมทักษะการอ่าน การเขียน  
 
4. กิจกรรมระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

  ที ่ กิจกรรม   ระยะเวลา   สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

  1. กิจกรรมที่  1  การวางแผนงาน/โครงการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
1-15 
พฤศจิกายน 
2556 

 
สพป.มค.3 

 
1. นางจิราพร  ผลสว่าง 
2. คณะท างาน 
 
 

  2. กิจกรรมที่  2  การสร้างสื่อ/นวัตกรรม
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
2.1 วิเคราะห์เนื้อหาสาระตามระดับชั้น 
2.2 จัดพิมพ์เอกสาร 
2.3 ปรับปรุงเอกสาร 
2.4 จัดส่งให้โรงเรียนน าไปพัฒนานักเรียน 

 
16-18 
พฤศจิกายน 
2556 

 
สพป.มค.3 

 
1. นางจิราพร  ผลสว่าง 
2. คณะท างาน 

  3. กิจกรรมที่  3  นิเทศติดตามและประเมิน 
 

ตลอดปี กศ. โรงเรียน 1. นางจิราพร  ผลสว่าง 
2. ศึกษานิเทศก์ 

 4. กิจกรรมที่  4  สร้างเครื่องมือประเมินการ
อ่าน 

ธันวาคม 
2556 

สพป.มค.3 1. นางจิราพร  ผลสว่าง 
2. ศึกษานิเทศก์ 

  5. กิจกรรมที่  5  ประเมินการอ่านนักเรียน
ชั้น ป.3 ชั้น ป.6  

มกราคม 
2557 

โรงเรียน 
 

1. นางจิราพร  ผลสว่าง 
2. ศึกษานิเทศก์ 

  6.  กิจกรรมที่  6  วิเคราะห์ผลการประเมิน
การอ่าน  มอบรางวัลโรงเรียนที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

มกราคม 
2557 

สพป.มค.3 1. นางจิราพร  ผลสว่าง 
2. ศึกษานิเทศก์ 

  7. กิจกรรมที่  7 รายงาน/สรุปโครงการ 
 

ตุลาคม 
2557 

สพป.มค.3 นางจิราพร  ผลสว่าง 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณ  จ านวน  130,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  ถัวจ่ายได้ทุกรายการ มี
รายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้   
 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
รวมเงิน
ทั้งสิ้น 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
 
 
 
 
 

การวางแผนงาน/โครงการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  35 คน x 25 x 4 มื้อ  
                                         เป็นเงิน  3,500  บาท 
   2.2 ค่าอาหารกลางวัน  30 คน x 70 x 1 มื้อ  
                                         เป็นเงิน  2,100  บาท 
3. ประชุมคณะท างาน รายงาน/สรุปโครงการ 
  3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  35 คน x 25 x 2 มื้อ  
                                         เป็นเงิน  1,750 บาท 
  3.2 ค่าอาหารกลางวัน  35 คน x 70 x 1 มื้อ 
                                         เป็นเงิน  2,450 บาท 

  
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

3,500 
 

2,100 
 
 

1,750 
 

2,450 

 
 

3,000 
 
 
 
 
 

รวมเป็นเงิน 12,800 - 9,800 3,000 
2. การสร้างสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนชั้น 

ป.3,6 
2.1 วิเคราะห์เนื้อหาสาระตามระดับชั้น 
2.2 ปรับปรุงเอกสาร 
2.3 จัดพิมพ์เอกสาร 
    ชั้น ป.3  จ านวน  175 x 120 บาท 
    ชั้น ป.6  จ านวน  175 x 120 บาท 
2.5 จัดส่งให้โรงเรียนน าไปพัฒนานักเรียน   

  
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
 

 
 
 
 

21,000 
21,000 
 

รวมเป็นเงิน 42,000 - - 42,000 
3. กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - - - - 
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
รวม             
เป็นเงิน 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4. 
 

สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านชั้น ป.3 ชั้น ป.6 
  4.1 ประเมินการอ่านชั้น ป.3 จ านวน (ส าหรับนักเรียน
,กรรมการ)  จ านวน 2,282 x 3 บ. x 5 ชุด = 34,230 
บาท 
  4.2 ประเมินการอ่านชั้น ป.6 จ านวน (ส าหรับนักเรียน
,กรรมการ) 
        จ านวน 2,161 x 3 บ. x 5 ชุด = 32,415 บาท 
  4.3 คู่มือการจัดสอบ ป.3  จ านวน  150 ห้อง x 9 = 
1,350 
  4.4 คู่มือการจัดสอบ ป.6  จ านวน  144 ห้อง x 9 = 
1,296 

 
 
 
 
 

1,350 
1,296 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

34,230  
 

32,415 
1,350 
1,296 

 รวมเป็นเงิน 69,291 - - 69,291 
5. นิเทศติดตาม  

- เอกสารประกอบการนิเทศ 
  

- 
 
- 

 
- 

รวมเป็นเงิน  - - - 
6. ประกวดสื่อ/นวัตกรรมแก้ปัญหาด้านการอ่าน การเขียน 

(โรงเรียน) 
1. ประชาสัมพันธ์ประกวดสื่อ/นวัตกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ/นวัตกรรม 
3. ประกาผล 

    

รวมเป็นเงิน  - - - 
7. มอบรางวัลโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            เกียรติบัตร 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

   
 
 
 

 
 
 

2,909 

รวมเป็นเงิน 2,909 - - 2,909 
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
รวม             

เป็นเงิน 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
8. รายงาน/สรุปโครงการ 

- จัดท าเอกสารรายงานโครงการ 
    

3,000 
รวมเป็นเงิน 3,000 - - 3,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 - - 2,709 
 

6. วิธีการประเมินความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 สามารถน าเอกสารแนวทาง
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ไปใช้พัฒนานักเรียน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ได้รับ
การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 
4. ร้อยละความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ต่อ
เอกสารแนวทางพัฒนาทักษะการอ่าน                     
การเขียน  

 
1. การสอบถาม 
 
 
 
 
2. การประเมิน 
 
3. ประเมินความพึง
พอใจ 
 
 

 
1. แบบสอบถาม 
 
 
2. แบบประเมินการอ่าน 
 
 
 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 สามารถน าเอกสารแนวทาง
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ไปใช้พัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  
  3. นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 
  4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพึงพอใจต่อ
เอกสารแนวทางพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  
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โครงการ  พัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ปีงบประมาณ  2557 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ข้อที่ 1 
   สพป.มค.3 ข้อที่ 1   
จุดเน้น   สพฐ.ข้อที่ 1.1.2   
   สพป.มค.3 ข้อที่ 1.2   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง  และนางจิราพร  ผลสว่าง 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐานสองประการ  ประการแรกคือ  
การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ประการที่สองคือ  การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการ
เรียน  และก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ใน 4  ระดับ  ได้แก่  ระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติ  ทุกระดับมีเจตนารมณ์เช่นเดียวกัน  คือ  
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา  ต้นสังกัด  หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับ
มอบหมาย  จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร  
 จากนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ต้องการเร่งรัดคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกระดับ  
ได้มีการหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องด าเนินการให้ได้มาตรฐานตามหลักการสากล  โดยเฉพาะ
การทดสอบนักเรียนในระดับชั้นที่จะเข้ารับการทดสอบระดับชาติและนานาชาติ   เช่น  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และมัธยมศึกษาปีที่  3  เป็นต้น  จ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นการเร่งด่วน 
 จากการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา  พบว่า  กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน  และระดับสถานศึกษา  ส่วนใหญ่
ไม่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากการวัดและประเมินผลยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  กระบวนการ
สร้างแบบทดสอบก็ไม่เป็นไปตามหลักการวัดและประเมินผล  และสุดท้ายการประเมินผลผู้เรียนก็ไม่ได้
มาตรฐานตามไปด้วย  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้คุณภาพนักเรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร
ก าหนด 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
ปีงบประมาณ  2557  ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ ระดับชาติ 
3.  เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในสังกัดทุกคน 
  3.1.2 ครูผู้สอนในสังกัดทุกคน 
  3.1.3 นักเรียนในสังกัดทุกคน 
 3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 เปูาหมาย 
   การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน 
    1)  ครูผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบมาตรฐานได้ 
    2)  ครูผู้สอนสามารถด าเนินการทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ 
   การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา 
    1)  สถานศึกษามีแบบทดสอบมาตรฐาน 
    2)  สถานศึกษาสามารถด าเนินการทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ 
    3)  สถานศึกษาสามารถน าผลการทดสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 
   การวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1)  เขตพ้ืนที่การศึกษามีแบบทดสอบมาตรฐาน 
    2)  เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบริหารการทดสอบได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
    3)  เขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถน าผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้  
    การวัดและประเมินผลระดับชาติ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สามารถด าเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านการบริหารการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
     1)  ระบบการบริหารการทดสอบ 
     2)  การให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การทดสอบ 
     3)  การให้บริการ 
     4)  การรักษาความปลอดภัย 
     5)  การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารการทดสอบ 
  3.2.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
   1) ครูผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบมาตรฐานได้  อย่างน้อยร้อยละ  80 
   2) ครูผู้สอนสามารถด าเนินการทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนดได้  อย่างน้อยร้อยละ  80 
   3) สถานศึกษามีแบบทดสอบมาตรฐานระดับสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  อย่างน้อยร้อยละ  80 
   4) สถานศึกษาสามารถด าเนินการทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ ทุกโรง 
   5) สถานศึกษาสามารถน าผลการทดสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
ทุกโรง 
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  6)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแบบทดสอบมาตรฐานทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น 
  7)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบริหารการทดสอบระดับชาติได้ตามมาตรฐาน สพฐ.                   
และ สทศ. 
 8)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถน าผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จ

ตามตัวบ่งช้ี 
ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาคู่มือการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น
เรียน  ระดับสถานศึกษา  
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

มกราคม- มีนาคม 2557 สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์   ผลสว่าง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2 พัฒนาคู่มือนิเทศ ติดตามการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น
เรียน  ระดับสถานศึกษา  
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

มกราคม- มีนาคม 2557 สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์    ผลสว่าง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3 พัฒนาคู่มือการน าผลการทดสอบ 
O-NET  ไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

มกราคม- มีนาคม 2557 สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์    ผลสว่าง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

4 พัฒนาแบบทดสอบ (Las ป.1,2,4, 
5  และ ม.2) 

ธันวาคม 2556 สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์   ผลสว่าง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

5 พัฒนาแบบทดสอบ (Pre NT ป.3) มกราคม 2557 สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

6 พัฒนาแบบทดสอบ (Pre O-NET 
ป.6, ม.3) 

มกราคม 2557 สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์   ผลสว่าง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

7 การทดสอบความเป็นเลิศ               
ทางวิชาการโดยการสมัครใจ 

กุมภาพันธ์ 2557 สพป.มค. 3 นายกิตตพิงษ์  ผลสว่าง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

8 การทดสอบ  Las กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียน นางจิราพร  ผลสว่าง 
9 การทดสอบ  Pre NT  กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียน นางจิราพร  ผลสว่าง 
10 การทดสอบ  Pre O-NET มกราคม  2557 โรงเรียน นางจิราพร  ผลสว่าง 
11 การทดสอบ  NT 20  กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียน นางจิราพร  ผลสว่าง 
12 การทดสอบ  O-NET 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียน นางจิราพร  ผลสว่าง 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
5.1 เงินงบประมาณ   60,000      บาท   (หกหมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
งบด าเนินการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 พัฒนาคู่มือการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
1.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง ประชุม
คณะท างาน  20  คน (20x120) 
1.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสารประกอบการ
ประชุม 
1.3  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

5,900 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 

2,400 
  
- 

1,500 

 
 
 
 
- 
 

2,000 
- 

2 พัฒนาคู่มือนิเทศ ติดตามการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
2.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง ประชุม
คณะท างาน  20  คน (20x120) 
2.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสารประกอบการ
ประชุม 
2.3  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

5,900 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 

2,400 
  
- 

1,500 

 
 
 
 
- 
 

2,000 
- 

3 พัฒนาคู่มือการน าผลการทดสอบ O-NET  
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง ประชุม
คณะท างาน  20  คน (20x120) 
3.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสารประกอบการ
ประชุม 
3.3  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

5,900 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

2,400 
  
- 

1,500 

 
 
 
- 
 

2,000 
- 

4 พัฒนาแบบทดสอบ (Las ป.1,2,4, 5  และ 
ม.2) 
4.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง ประชุม
คณะท างาน  20  คน (20x120) 
4.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสารประกอบการ
ประชุม 

5,900 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

2,400 
  
- 

 
 
 
- 
 

2,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
งบด าเนินการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4.3  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ - 1,500 - 

5 พัฒนาแบบทดสอบ (Pre NT ป.3) 
5.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง ประชุม
คณะท างาน  20  คน (20x120) 
5.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสารประกอบการ
ประชุม 
5.3  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

5,900 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

2,400 
  
- 

1,500 

 
 
- 
 

2,000 
- 

6 พัฒนาแบบทดสอบ (Pre O-NET ป.6,               
ม.3) 
6.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง ประชุม
คณะท างาน  20  คน (20x120) 
6.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสารประกอบการ
ประชุม 
6.3  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

5,900 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

2,400 
  
- 

1,500 

 
 
 
- 
 

2,000 
- 

7 การทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ            
โดยการสมัครใจ 
7.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง ประชุม
คณะท างาน  20  คน (20x120) 
7.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสารประกอบการ
ประชุม 
7.3  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

5,900 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

2,400 
  
- 

1,500 

 
 
 
- 
 

2,000 
- 

8 การทดสอบ  Las  (ป.1,2,4, 5  และ ม.2) 
8.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง ประชุม
คณะท างาน  20  คน (20x120) 
8.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสารประกอบการ
ประชุม 
8.3  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

5,900 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

2,400 
  
- 

1,500 

 
 
- 
 

2,000 
- 

9 การทดสอบ  Pre NT ,O-NET 
9.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง ประชุม
คณะท างาน  20  คน (20x120) 
 

5,900 
 
 
 

 
 
- 
 

 
 

2,400 
  

 
 
- 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
งบด าเนินการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
9.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์/เอกสารประกอบการ
ประชุม 
9.3  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

 - 
- 

- 
1,500 

2,000 
- 

10 การทดสอบ  NT  (งบ สพฐ.) - - - - 
12 การทดสอบ  O-NET (งบ สทศ.) - - - - 
13 สรุปรายงานผลโครงการ 6,900 - 6,900 - 

รวม 60,000 -   
หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีแบบทดสอบมาตรฐานทุกกลุ่ม
สาระและทุกระดับชั้น 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สามารถบริหารการทดสอบ
ระดับชาติได้ตามมาตรฐาน 
สพฐ.และ สทศ. 
3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สามารถน าผลการทดสอบไปใช้
ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

1. การประเมิน 
2. การสอบถาม 
3. แบบสัมภาษณ์ 
4. การสังเกต 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสัมภาษณ์ 
4. แบบสังเกต 

ผลลัพธ์
(Outcomes) 
 

1. ครูผู้สอนสามารถสร้าง
แบบทดสอบมาตรฐานได้   
อย่างน้อยร้อยละ  80 
2. ครูผู้สอนสามารถด าเนินการ
ทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนด
ได้  อย่างน้อยร้อยละ  80 
3.  สถานศึกษามีแบบทดสอบ
มาตรฐานระดับสถานศึกษาท่ีมี

1. การประเมิน 
2. การสอบถาม 
3. แบบสัมภาษณ์ 
4. การสังเกต 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสัมภาษณ์ 
4. แบบสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
คุณภาพ  อย่างน้อยร้อยละ  80 
4.  สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการทดสอบตาม
มาตรฐานที่ก าหนดได้ ทุกโรง 
5.  สถานศึกษาสามารถน าผล
การทดสอบไปใช้ประเมินผลการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ                       
ทุกโรง 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 การวัดและประเมินผล  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
ระดับชาติ  ผู้เกี่ยวข้องสามารถด าเนินได้ตามมาตรฐานสากล 
 7.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้วยระบบการวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน 
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โครงการ      พัฒนาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  
                             ส าหรับครู 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.   ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 4  
     สพป.มค.3 ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 4 
สนองจุดเน้น    สพฐ.   ข้อที่ 1.1.6  ข้อที่ 2.1.4 
     สพป.มค.3 ข้อที่ 1.6 ข้อที่ 4.4  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายไชยยา  อะการะวัง ,  นายจเด็จ  ทัศวงษา  และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2556 -  30  กันยายน  2557 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 
  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ก าหนดการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา  โดย
มีวิสัยทัศน์ว่า  การศึกษาแห่งอนาคตเป็นจริงได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Enabling 
Future Education with ICT)  ในยุทศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนการเรียนการสอน  ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย  มีมาตรการที่จะพัฒนา
หลักสูตรและวิธีการสอนในระบบเครือข่าย (Online) ส าหรับการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษา  เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงกันและส่งเสริมให้ผู้สอนเป็น
ผู้ร่วมพัฒนาสื่อหรือสาระความรู้ (Content) แบบอิเล็กทรอนิกส์  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  เป็นต้นมา  พบว่าปัญหาที่ต้องเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขพัฒนาและสานต่อในด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาคือ  ขาดการพัฒนาครู  ครูและนักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่อง  
ที่ไดท้ าการศึกษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และช่วงชั้นต่างๆ  ผลการศึกษาพบว่า  ครูมีสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
พุทธิพิสัยและทักษะพิสัยในระดับปานกลาง  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Queensland 
University of Technology  และ  Atagi  ที่ได้ศึกษาเรื่องการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย  พบว่า  
สมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นทักษะหนึ่งที่ครูไทยต้องการได้รับพัฒนาและ
ควรบรรจุลงไปในหลักสูตรการฝึกอบรมครู 
 สรุปได้ว่า  การพัฒนาครูเป็นสิ่งส าคัญ  คุณภาพครูจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน   
การฝึกอบรมเป็นการพัฒนาครูรูปแบบหนึ่ง  รูปแบบการฝึกอบรมครูในปัจจุบันที่น าครูมาอบรมใน
ส่วนกลาง  ท าให้ครูต้องละท้ิงห้องเรียน  ละทิ้งนักเรียน  ครูได้รับการอบรมเฉพาะบางคนเนื่องจากส่วน
ใหญ่ต้องอยู่โรงเรียนเพ่ือท าการเรียนการสอน  ในโรงเรียนขนาดเล็กหากมีการฝึกอบรมอาจต้องมีการปิด
โรงเรียนท าให้นักเรียนมีเวลาเรียนไม่พอส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา  หลักสูตรการฝึกอบรมครูต้องตั้งอยู่
บนฐานสมรรถภาพและความต้องการจ าเป็นของครู  สมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร  เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับครูในยุคปัจจุบันที่จะน าพานักเรียนไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ.2552-2561)  ที่นักเรียนจะต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  จึงได้
โครงการพัฒนาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  ส าหรับครู 
โดยใช้วิธีการฝึกอบรมแนวใหม่  โดยผู้ฝึกอบรมจะท าการอบรมในโรงเรียนตามความต้องการของ
โรงเรียน  ครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียน  และการอบรมท าได้อย่างทั่วถึงตามความต้องการ  ซึ่งจะส่งผล 
ต่อคุณภาพการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี  สมรรถนะด้านเทคโนโลยี  และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในที่สุด 
 
2.   วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับครู 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูกลุ่มเปูาหมายน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้   อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 
   2.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแนวใหม่  เป็นการน าความสามารถของ ICT มาใช้
ผสมผสานการฝึกอบรม   
 

3.    เปูาหมาย 

 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่มีความสนใจจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน  40 คน  
 
 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการ 
เพ่ิมข้ึน  อันจะส่งผลต่อจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
 
4.   กิจกรรม 
 กิจกรรมตามโครงการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ   
  4.1.1 การประชุมคณะท างานประกอบด้วยศึกษานิเทศก์  ครูตัวแทนด้าน ICT ของแต่ละ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือก าหนดหลักสูตร  สถานที่  วิทยากร  การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม  
และการด าเนินการอ่ืนๆ  ใช้เวลา  1 วัน 
  4.1.2 การจัดท าเว็บไซต์การฝึกอบรม  เอกสารประกอบการฝึกอบรม  และการจัดเตรียม
กิจกรรมการฝึกอบรม  ใช้เวลา 1  เดือน 
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 4.2 ขั้นฝึกอบรม   
    4.2.1 การฝึกอบรมจะรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวนละ 40 คน เพื่อประสิทธิภาพ
ของการฝึกอบรมและการช่วยเหลือของคณะวิทยากร   
  4.2.2 ระยะเวลาในการฝึกอบรมจ านวน 3 วัน  แบ่งออกเป็น 3 ช่วง  คือ 
   1) การฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  จ านวน 2 วัน  จุดประสงค์การประชุมเพ่ือท าความ
เข้าใจ  การใช้งานระบบการฝึกอบรมอบรมผ่านเว็บแบบผสมผสาน  ในเรื่อง  จุดประสงค์  วิธีการ
ฝึกอบรม  การลงชื่อเข้าใช้  และการทดสอบก่อนการฝึกอบรม  จ านวน  1 วัน  ใช้สถานที่ในเขตพ้ืนที่
โรงเรียนของตนเอง  เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
   2) การฝึกอบรมบนเว็บ  จ านวน 30 วัน  ที่เว็บไซต์  www.kruchaiya.net  เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้มีเวลาเข้าศึกษาในเว็บไซต์การฝึกอบรมและได้ฝึกปฏิบัติซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลา
พอสมควร 
   3) การฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  จ านวน 1 วัน เพ่ือน าเสนอผลงาน  สอบถามปัญหา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ใช้สถานที่ในเขตพ้ืนที่โรงเรียนของตนเอง  เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
 4.3 ขั้นนิเทศติดตาม และประเมินโครงการ จ านวน 4 ครั้งคือ 
  4.3.1 การตรวจสอบกิจกรรมการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดือนละ 1 ครั้ง 
  4.3.2 การนิเทศติดตามสภาพการด าเนินการที่โรงเรียนเปูาหมาย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 
2 ครั้ง 
  4.3.3 การประเมินโครงการ   และการส ารวจปัญหา  ความต้องการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนเพ่ือการด าเนินการในปีต่อไป 
  4.3.4 การรายงานโครงการ  

 
5.  กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่  และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส ารวจความต้องการของครูสถานศึกษา ธันวาคม 56 โรงเรียน คณะท างาน 
2 แต่งตั้งคณะท างาน มกราคม 57 สพป.มค.3 คณะท างาน 
3 การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านเว็บ มกราคม 57 สพป.มค.3 คณะท างาน 
4 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ กุมภาพันธุ์ 57 สพป.มค.3 คณะท างาน 
5 นิเทศติดตาม  การด าเนินงาน ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 57 สพป.มค.3 คณะท างาน 
6 การประชุมสัมมนา มิถุนายน 57 โรงเรียน คณะท างาน 
7 นิเทศติดตาม  การด าเนินงาน ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 57 โรงเรียน คณะท างาน 
8 สรุป ประเมินผลโครงการ สิงหาคม 57 สพป.มค.3 คณะท างาน 
9 จัดท ารายงาน สรุป ประเมินผลโครงการ สิงหาคม 57 สพป.มค.3 คณะท างาน 

 
 
 
 

http://www.kruchaiya.net/
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6.  งบประมาณ 
 งบประมาณ   60,000  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้   
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ส ารวจความต้องการของครูสถานศึกษา - - - - 
2 แต่งตั้งคณะท างาน - - - - 
3 ประชุมคณะท างาน 1,200 - 1,200 - 
4 การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านเว็บ 5,000 - 5,000 - 
5 การฝึกอบรมครั้งที่ 1 ( 2 วัน) 22,800 10,600 9,600 2,600 
6 การฝึกอบรมครั้งที่ 2 ( 1 วัน) 10,500 5,300 4,800 400 
7 นิเทศติดตาม  การด าเนินงาน ครั้งที่ 1 8,400 - 8,400 - 
8 นิเทศติดตาม  การด าเนินงาน ครั้งที่ 2 8,400  8,400 - 
9 ประชุมสรุป ประเมินผลโครงการ 1,200 - 1,200 - 
10 จัดท ารายงาน สรุป ประเมินผลโครงการ 2,500 - - 2,500 

รวม 60,000 15,900 38,600 5500 
 **  หมายเหตุ    ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

7.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.ร้อยละของครูที่มสีมรรถภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  
2.ร้อยละของครูกลุ่มเปูาหมายที่น า
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้  
3.ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนครู
กลุ่มเปูาหมายที่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

1.การตรวจสอบสภาพ
จริง 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.การสอบถาม 
3.การสัมภาษณ์ 
4การวัดทักษะด้าน
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.แบบตรวจสอบ/แบบบันทึก
ข้อมูล 
2. แบบสอบถาม 
3.แบบสัมภาษณ์ 
4.แบบวัดทักษะด้าน
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 ครูได้รับการพัฒนาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้ ส าหรับครู 
  8.2 ครูกลุ่มเปูาหมายน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  
  8.3 นักเรียนในโรงเรียนครูกลุ่มเปูาหมายที่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ 
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โครงการ   แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์     สพฐ. ข้อที่  1 
           สพป.มค.3 ข้อที่  1 
สนองจุดเน้น    สพฐ. ข้อที่  1.1 , 1.2 , 1.3 

         สพป. ข้อที่  1,2,3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร 
ลักษณะของโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2556 - 30  กันยายน  2557 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีนโยบายส่งเสริม 
การปฏิรูปการศึกษา  การเรียนรู้และการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเป็น
พ้ืนฐานการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้  ความคิด  
เพ่ือให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง  ทัดเทียมอารยประเทศได้
อย่างภาคภูมิใจ  ในการพัฒนาการศึกษานั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  มีศักยภาพในทุกด้านและเป็นการ
เพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  นักเรียนต้องได้รับการสนับสนุนให้มีเวทีใน
การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผลงานในระดับต่างๆ  เพ่ือเป็นกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เปิดมุมมองทางด้านความรู้ให้กับนักเรียนเอง  
ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีทั้งความรู้ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม  จึงได้
สร้างโอกาสให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ  โดยจัดท าโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  64  ปีการศึกษา  2557  ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและแสดงความสามารถทางวิชาการในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
             2.1  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ  ทักษะด้าน
วิชาชีพและทักษะชีวิต 

2.2  เพ่ือจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานของนักเรียน  ผู้บริหาร  คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

2.3  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาคและ 
ระดับประเทศ 
 

3.  เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 1.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3   
จ านวน  147  โรง 



48 
 

 2.  ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  จ านวน  8,000  คน 
 3.  รางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  120  เหรียญ  ระดับประเทศ  
จ านวน  10  เหรียญ 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนานักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับศูนย์พัฒนา
คุณภาพ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับประเทศเต็มตามศักยภาพ 
 2.  ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  มีการแสดงความสามารถด้าน
ทักษะการเรียนรู้  การพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถและมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  นักเรียนได้รับการยอมรับในเวทีการแข่งขันในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
 
4.  กิจกรรมระยะเวลา  สถานที่  และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ กิจกรรมสามารถน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
6. 
 

7. 
 
 

 
เสนอโครงการ 
ด าเนินการแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด าเนินการแข่งขันในระดับประเทศ 
สรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 
 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ด าเนินการแข่งขันในระดับศูนย์พัฒนา
คุณภาพฯ 
ด าเนินการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

ปีการศึกษา  2556 
ตุลาคม – ธันวาคม  2556 
ธันวาคม  2556 
 
กุมภาพันธ์  2557 
มีนาคม  2557 

ปีการศึกษา  2557 
กรกฎาคม  2557 
สิงหาคม  2557 
 
กันยายน  2557 
 
 

 
สพป.มค.3 
จ.นครพนม 
จ.มุกดาหาร 
เมืองทองธานี 
สพป.มค.3 

 
สพป.มค.3 

ศูนย์พัฒนาฯ 
 

สพป.มค.3 
ร.ร.ศรีโกสุมฯ 

 

 
ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
กลุ่มส่งเสริมฯ 
คณะศึกษานิเทศก์ 
คณะศึกษานิเทศก์ 
ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
 
ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
ประธานศูนย์ฯ 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
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5. งบประมาณที่ใช้  600,000  บาท 
 ใช้งบประมาณส าหรับการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากงบพัฒนาเขต
พ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  600,000  บาท  (หกแสนบาทถ้วน)  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน งบประมาณ 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
6. 
 

7. 
 
 

ปีการศึกษา  2556 
เสนอโครงการ 
ด าเนินการแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด าเนินการแข่งขันในระดับประเทศ 
สรุปผลรายงานผลการด าเนนิงาน 

ปีการศึกษา  2557 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ด าเนินการแข่งขันในระดับศนูยพ์ัฒนา
คุณภาพฯ 
ด าเนินการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
 

 
- 

250,000 
 

90,240 
1,000 

 
- 
- 
 

258,760 
 
 

 
- 

150,000 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

190,000 
 
 

 
- 

100,000 
 

90,240 
- 
 
- 
- 
 

28,760 
 
 

 
- 
- 
 
- 

1,000 
 
- 
- 
 

40,000 
 
 

รวม 600,000 340,000 219,000 41,000 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลติ  (output) 
1.  โรงเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกจิกรรมในระดับต่างๆ 
2.  ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่างๆ 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การส ารวจความพงึ
พอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์  (outcome) 
1.  โรงเรียนในสงักัดมีการพัฒนานักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันอย่างเต็มตามศักยภาพ 
2.  ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  มีการแสดงความสามารถ
ด้านการเรียนรู้  การบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่าง
เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การส ารวจความพงึ
พอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3.  นักเรียนได้รบัการยอมรับในเวทีการแข่งขันในระดับตา่งๆ 
4.  รางวัลเหรียญทองระดบัภาค  120  เหรียญ  ระดับประเทศ  
10  เหรียญ 

  

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนานักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับศูนย์พัฒนา
คุณภาพ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับประเทศอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 2.  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้าน
วิชาการ  ด้านวิชาชีพ  ด้านทักษะชีวิต  ด้านทักษะการเรียนรู้  การพัฒนาการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 3.  นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศและได้รับการยอมรับในเวทีการแข่งขันในระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
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ชื่อโครงการ                การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
แผนงาน    ขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์      สพฐ.  ข้อที่ 2 ข้อ 5  
    สพป.มค.3 ข้อที่ 2 ข้อ 5 
สนองจุดเน้น   สพฐ. ข้อที่ 1.2.2 
    สพป.มค.3 ข้อที่ 2.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสง่า  โทผาวงษ์   
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2556  -  30   กันยายน  2557              
............................................................................................................................. ....................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติตนของประชาชนทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศ ให้
ด าเนินไปในทางสายกลาง และความไม่ประมาท  โดยค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การ
สร้างภูมิคุ้มกัน  ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจให้
ส านึกในคุณธรรม  มีสติปัญญา และความรอบคอบ สามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542   และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 )  พุทธศักราช  2545  หมวด 1 มาตรา 6  ว่าด้วยการจัดการศึกษา ต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์      ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบาย และ
กลยุทธ์ให้สถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการและการเรียนการ
สอน เพื่อปลูกฝังค่านิยม “ ความพอเพียง ” ให้เกิดกับบุคลากรทุกคนโดยก าหนดเปูาหมายให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และทุกโรงเรียนรับการประเมิน
สถานพอเพียง ภายในปี 2558 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินโครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552  มีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ตั้งแต่ ปี 2552  - 2556   จ านวน  98  โรงเรียน ปีงบประมาณ 2557  มี
โรงเรียนที่จะต้องรับ การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  49  โรงเรียน พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 12 โรงและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 2โรงเรียน  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาที่จะเข้ารับการ
ประเมิน ปี 2557  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
              2.1  เพ่ือส่งเสริมโรงเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
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2.3  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้พร้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 
 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1  ส่งเสริมโรงเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
147 โรง 

  3.1.1  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 49 โรง 
  3.1.2  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้พร้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบ 12 

โรง และ พร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  2  โรงเรยีน 
             3.2  ด้านคุณภาพ 

             3.2.1  โรงเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                       3.2.2   โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.2.3   โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่  และผู้รับผิดชอบ 
   
ที ่

                      กิจกรรม 
                      

   ระยะเวลา        สถานที ่    ผู้รับผิดชอบ 

1 แจ้งนโยบายและแนวทางด าเนินงาน ปี 2557  1 ธค.56 -10 ธค.56   สพป.มค.3  ศึกษานิเทศก์ 
2 พัฒนาบุคลากรสถานศึกษาพอเพียง /โรงเรียน

ต้นแบบ /ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
15 มค.57-20 มค. 
57 

  สพป.มค.3 คณะกรรมการ 

3 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 1 กพ.57-20 สค. 57   สพป.มค.3  ศึกษานิเทศก์ 
4 ประเมิน /คัดกรองโรงเรียนต้นแบบ /         

และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
15 มีค.57–20  มีค.
57 

ศูนย์ฯ /โรงเรียน     คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 

5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนเครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

16 มิย.57 –20 มิย.
57 

ศูนย์ฯ /โรงเรียน     คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 

6 คัดกรองโรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษา 
พอเพียง / และประเมินความพร้อมศูนย์เรียนรู้ 

1 สค.57- 15 สค.57 โรงเรียน ครู / ผู้บริหาร 

7 ประเมินผลการด าเนินงาน / สรุปรายงานผล 20 กย.57– 30 กย.
57 

สพป.มค.3 คณะท างาน 
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5. งบประมาณที่ใช้            เงินงบประมาณ  จ านวน    70,000   บาท  

 

 ที ่                           กิจกรรม/ ค าชี้แจง งบประมาณ             จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน    ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
1 แจ้งนโยบายและแนวทางด าเนินงาน ปี 2557 - - - - 
2 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนให้พร้อมรับการประเมิน

สถานศึกษาพอเพียง /โรงเรียนต้นแบบ /ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(อาหาร/
ว่าง 150 คนx120บาท x1วัน =18,000 ) 
(เอกสาร 150  เล่ม x 30 = 4,500 ) 
(ค่าด าเนินการ 4 จุดๆละ 1,200  = 4,800 ) 

27,300 -  
 
 

18,000 
 

4,800 

 
 
 
 

4,500 

3 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน - - - - 
4 ประเมิน /คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ /  และ ศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ ( 15 คน x120 บาท x 3 วัน 
=5,400  ) 
( เอกสารการประเมิน 60 ชุด x 20 บาท=1,200 ) 

6,600 - 5,400    
 
 
 

1,200   
5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ

โรงเรียนเครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง      
(อาหาร/ว่าง 120 คน x 120 x 1 วัน = 14,400 ) 
 (ค่าด าเนินการ 4  จุดๆละ1,200  = 4,800 ) 

19,200 -  
 

14,400 
 4,800 

 
 
 
 

6 คัดกรองโรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษา 
พอเพียง / และประเมินความพร้อมรับการประเมิน
ศูนย์การเรียนรู้ จาก สพฐ. 
( เบี้ยเลี้ยง 15 คน x 120 บาท x 3 วัน = 5,400  ) 
( พาหนะ 15 คน x 150 บาท x 3 วัน = 6,750  ) 
( เอกสารการประเมิน50 ชุด x 30 บาท= 1,500 ) 

13,694 -  
 
 

5,444 
6,750 

 
 
 
 
 

1,500 
7 ประเมินผลการด าเนินงาน / สรุปรายงานผล 3,206 - 3,206 - 
                                        

                                   รวม 
 

70,000 
 

- 
 

62,800 
 

7,200 
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6.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 6.1  ผลผลิต 

 6.1.1  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.1.2  โรงเรียนพัฒนาเพื่อรับการประเมิน 
สถานศึกษาพอเพียง  
     6.1.3  โรงเรียนพัฒนาเพื่อรับการประเมิน โรงเรียน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

 

6.2  ผลลัพธ ์
    6.2.1  โรงเรียนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     6.2.2  โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 
    6.2.3  สถานศึกษาพอเพียงมีความพร้อมรับการ
ประเมินโรงเรียนต้นแบบและ พร้อมรับการประเมินศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

   
  - ตรวจหลักฐานเอกสาร     
 - สังเกต 
 - ประเมินการด าเนินงาน 
 - สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
-  แบบประเมินผล       
- แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
            7. 2.1  โรงเรียนทุกโรงบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
            7. 2.2  สพป.มหาสารคาม เขต 3   มีสถานศึกษาพอเพียง เพ่ิมข้ึน 
            7.2.3   สพป.มหาสารคาม เขต 3   มีโรงเรียนโรงเรียนต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
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ชื่อโครงการ         ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ. ข้อที่  3  สพป.มค.3 ข้อที่  3                   
จุดเน้น   สพฐ.ข้อที่ 1.3.5 สพป.มค.3 ข้อที่ 3.4 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  คุ้มวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2556 -  30  กันยายน  2557 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันยาเสพติดได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรง  กว้างขวาง   มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้น   
และแก้ไขยากมากขึ้น  ยาเสพติดนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เสพ  ผู้ติดแล้ว  ยังก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของชาติด้วย  รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพ
ติด เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบ ด าเนินการอย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุก และได้มอบให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด 
(Potential Demand) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แผนงาน การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด 
และบทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จะต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
มีขีดความสามารถในการเฝูาระวังและจัดการกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานปูองกัน แก้ไขและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นระบบ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีค าสั่งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ ที่ 19/2556 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เรื่อง แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 
2557 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดมีความต่อเนื่อง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3 จึงได้จัดท าโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 
         2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา มีระบบเฝูาระวังปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรฐานตัวชี้วัดสถานศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  กลุ่มเป้าหมายหลัก 

- ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (สพฐ.)    จ านวน  147  คน 
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- ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (สช.)    จ านวน     9  คน 
- โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)    จ านวน  147  โรงเรียน 

  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกโรงเรียน  
  2. โรงเรียนในสังกัดด าเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจนกระทั้งเป็น
โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 
 

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลัง

แผ่นดิน 
ม.ค. 2557 หอประชุม สพป.มค.3 นายณัฐพล  คุ้มวงศ์ 

 
2 ประเมินสถานศึกษาสีขาว ส.ค. – ก.ย. 2557 สถานศึกษา 
3 สรุปผลการด าเนินโครงการ ก.ย. 255 สพป.มค.3 

 

 
5.  งบประมาณ 
  งบประมาณ  จ านวน  35,000  บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน   

- ค่าจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จ านวน 25 คนๆละ 25 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม  
  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน   
  จ านวน 170 คนๆละ 25 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
- ค่าจัดท าปูายการประชุม 

 
625 

 
4,250 

 
 

2,000 
2,000 
1,200 

 
- 
 
- 
 
 

2,000 
- 
- 

 
625 

 
4,250 

 
 
- 

2,000 
1,200 

 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

2 กิจกรรมประเมินโรงเรียนสีขาว 
- ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ  
  จ านวน 25 คนๆละ 25 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน 
- ค่าน้ ามันรถยนต์ 

 
625 

 
19,200 
3,200 

 
- 
 
- 
- 

 
625 

 
19,200 
3,200 

 
- 

3. ค่าวัสดุด าเนินโครงการ 1,900 - - 1,900 
รวม 35,000  33,100 1,900 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวผ่านการประเมิน  

- สอบถาม 
 
- ประเมิน 
  

- แบบสอบถาม 
 
- แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

7.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวผ่านการประเมิน 
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โครงการ     การระดมทรัพยากรทุนการศึกษา 1 เดือนส าคัญ 1 วันพิเศษ     
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 3  

 สพป.ข้อที่ 3  
จุดเน้น      สพฐ.ข้อที่ 1.3.2  , สพป.มค.3 ข้อที่ 3.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม  
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 การศึกษานับว่าเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นต่อการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์  
แต่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา คือปัญหาความยากจน และการขาดแคลนทุนทรัพย์  
จึงเป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา และขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองสู่
สังคมโลก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3   จึงได้จัดท าโครงการระดม 
ทรัพยากรทุนการศึกษา 1 เดือน ส าคัญ 1 วันพิเศษ  ซึ่งเป็นโครงการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด าเนินการจัดตั้งขึ้นเพ่ือระดมทรัพยากรทุนในการช่วยสนับสนุน และ
ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว และเป็น
การกระจายความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาในกลุ่มเด็กท่ีมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มี
โอกาสทางการศึกษาให้ได้มากท่ีสุด เป็นการแก้ปัญหาการลดอัตราเสี่ยงต่อการออกกลางคันของนักเรียน
ในสังกัดระดับหนึ่ง นักเรียนสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกต่อไป  
โดยคุณสมบัติของผู้รับทุนจะต้องมีฐานะยากจน มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ
ต่อผู้อื่นมีความเหมาะสม และเป็นผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2.1 ผลผลิต 
  2.1.1 เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็น
การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2.1.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีความประพฤติดี ได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวในระดับหนึ่ง 
  2.1.3 เพ่ือเป็นการระดมทรัพยากรทุนในการช่วยสนับสนุน และให้ทุนการศึกษา 
แก่เด็กที่มีความประพฤติดี แต่มีความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 
  2.1.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาสังคม โดยการร่วม
บริจาคทรัพย์เพ่ือเป็นทุนการศึกษา 
  2.1.5 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ประชาคมอาเซียน และ
สังคมโลกต่อไป 
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          2.2 ผลลัพธ์ 
   2.2.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
ได้รับการช่วยเหลือด้านระบบดูแลนักเรียน และสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
  2.2.2  เด็กที่มีความประพฤติดี แต่มีความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการลดอัตราเสี่ยงต่อการออกกลางคันของนักเรียน และช่วยแบ่งเบาภาระ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวในระดับหนึ่ง 
  2.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีทรัพยากรทุนใน
การช่วยสนับสนุน และให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่มีความประพฤติดี แต่มีความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ 
  2.1.4 ผู้มีจิตศรัทธามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาสังคม โดยการร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือเป็น
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
  2.1.5 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษา และ 
สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ประชาคมอาเซียน และสู่สังคมโลกได้ 
 

3. เป้าหมายของโครงการ 
           3.1 ด้านปริมาณ 
  3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จ านวน 147 โรง 
  3.1.2 ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร้อยละ 30 
  3.1.3 องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 30 
 

           3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   องค์กรภาครัฐ และเอกชน  ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเข้ามาร่วม
บริจาคทรัพย์เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
                3.2.2 นักเรียนกลุ่มเด็กท่ีมีความประพฤติดี สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ได้รับทุนการศึกษา และสามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้บริจาคทุน ระหว่างวันที่  20  ของเดือนปัจจุบันถึง   

วันที่  15  ของ เดือนถัดไป 
สพป.มค.3 น.ส.สุดคนึง   

ศิริงาม   
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้บริจาคทุน

เชิงรุก 
ระหว่างวันที่  15 – 20  ของเดือน 

3 บันทึกเสนอรายชื่อผู้บริจาค ระหว่างวันที่  11 – 15  ของเดือน 
4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน และ

คัดเลือกนักเรียนทุน 
ระหว่างวันที่  11 – 15  ของเดือน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
5 จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาทุก

เดือน จ านวน 12 เดือน 
ระหว่างวันที่  15 – 20  ของเดือน สพป.มค.3 น.ส.สุดคนึง   

ศิริงาม   
6 จัดท าฐานข้อมูลรายชื่อนักเรียน

ทุนการศึกษา 
ระหว่างวันที่  1  –  31  ของเดือน 

7 ส ารวจความพึงพอใจของผู้บริจาคทุน 
และนักเรียนทุน 

ระหว่างวันที่  20 – 31  ของเดือน 

8 รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละ
เดือน 

ระหว่างวันที่  20 – 31  ของเดือน 

9 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ระหว่างวันที่ 1  - 31 มกราคม 2557 
 

5.งบประมาณ 
 
 เงินงบประมาณด าเนินการ จ านวน  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม / ค าชี้แจง งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

 
1 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ค่าด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีเปิดโครงการฯ  
และอาหาร 

 
3,000 

  
3,000 

 

2 ค่าด าเนินการจัดพิธีเปิดโครงการฯ และมอบทุน 2,000  2,000  
3 ค่าจัดอาหารว่างพิธีมอบทุนประจ าเดือน  จ านวน  11 

เดือน 
6,000  6,000  

3 ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ 2,000   2,000 
4 ค่าจัดท าข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน / ค่าจัดท าเอกสารสรุป

รายงานผลประจ าเดือน , ประจ าปี / ค่าจัดท าใบอนุโมทนา
บัตร / แบบประเมิน  

2,000  2,000  

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 15,000  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 15,000  13,000 2,000 
หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

ผลผลิต   
    1. สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ด้านระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนโดยการมอบ
ทุนการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความประพฤติดี ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 3 
    2. เปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีความประพฤติดี ได้มี
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และแบ่งเบา
ภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวในระดับหนึ่ง 
  3. ระดมทรัพยากรทุนในการช่วยสนับสนุน 
และให้ทุนการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความประพฤติดี 
แต่มีความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 3 
  4.เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการ
ช่วยพัฒนาสังคม โดยการร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือ
เป็นทุนการศึกษา 
   5. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่ประชาคมอาเซียน และสังคมโลก
ต่อไป 

1. จ านวนรายชื่อนักเรียนรับทุน 
2. จ านวนรายชื่อผู้บริจาคทุน 
3. จ านวนเงินที่บริจาคเป็น
ทุนการศึกษา 
 
 

-  รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
-  แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

ผลลัพธ์   
   1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้รับ
ทุนการศึกษา ประจ าปี 2557 จ านวน 100 คน 
เป็นอย่างน้อย เป็นการช่วยเหลือด้านระบบดูแล
นักเรียน และสนองนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
  2. เด็กท่ีมีความประพฤติดี แต่มีความขาด
แคลนด้านทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และช่วยแบ่งเบาภาระทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวในระดับหนึ่ง 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มีทรัพยากรทุนในการช่วย
สนับสนุน และให้ทุนการศึกษาแก่เด็กท่ีมีความ
ประพฤติดี แต่มีความขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ 
ประจ าปี 2557 จ านวน 50,000 บาท เป็นอย่าง
น้อย 
  4. ผู้มีจิตศรัทธามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนา
สังคม โดยการร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อเป็น
ทุนการศึกษา ประจ าปี 255 จ านวน 50 คน เป็น
อย่างน้อย 

1. จ านวนรายชื่อนักเรียนรับทุน 
2. จ านวนรายชื่อผู้บริจาคทุน 
3. จ านวนเงินที่บริจาคเป็น
ทุนการศึกษา 
 
 

-  รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
-  แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
ทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่มีความประพฤติดี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

7.2 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ได้น าทุนการศึกษาไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน และช่วยเหลือ
เศรษฐกิจทางครอบครัวให้บังเกิดผลดี และส าเร็จการศึกษาต่อไป 
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โครงการ        พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
                                         ปีการศึกษา 2557 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์     สพฐ.  ข้อ 4   
  สปพ. มค. 3 ข้อ 4 
จุดเน้น       สพฐ. ข้อ 2.1.4 ,3.1.2,3.1.3 
      สพป. มค. 3 ข้อ 4.4 ,7.2 ,7.3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ            นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        ระหว่างวันที่  ตุลาคม 2556 – กันยายน  2557 
   
1.  หลักการและเหตุผล 
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่แสดงถึงบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบัน   ข้อมูลในระบบได้มาจากแหล่งปฐมภูมิ  
คือสถานศึกษา  ครูและบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้ส ารวจจัดเก็บและรายงานข้อมูล  เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  ได้จัดท าโครงการวางแผนและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ  โดยเชิญบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรานบุคคล (Data Management Center) เพ่ือบริหารจัดการและจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายรายบุคคล การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Education Management 
Information System) เพ่ือบริการจัดการและจัดเก็บข้อมูลข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การใช้
ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เพ่ือบริการจัดการและจัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
และระบบโปรแกรมอ่ืน ๆ  ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีการศึกษา 2557  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน  ถูกต้อง  และ
เป็นปัจจุบัน  เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ผ่านระบบ  Data Management Center ทั้ง 3 ระยะ 
 2.2  เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Education Management Information System)      
ที่ถูกต้อง 

2.3  เพื่อให้บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง     
(B-OBEC)  ผ่านระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้างที่ถูกต้อง 
          2.3  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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3. เป้าหมาย  
3.1  เชิงปริมาณ  :  จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3 
จ านวน     3  ระยะ  ผู้เข้าประชุม/อบรมจากสถานศึกษา จ านวน 147 คน  บุคลากร จ านวน  3  คน 
  3.2  เชิงคุณภาพ  :  ข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีความ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน  และรายงาน สพฐ. ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 

5. งบประมาณ 
        5.1 เงินงบประมาณ 30,000 บาท   

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1. 
 
 
 
 

 

จัดประชุมเชงิปฏบิัติการการจัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศสิ้นปีการศึกษา 
2556 
- อาหารว่างและเครื่องดื่มทั้งวนั 150 คนๆ ละ 
25 บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงนิ 
- วัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม เชน่ เอกสารการ
อบรม 150 ชุด ,แผ่น CD ข้อมูล เป็นตน้ 
- สถานที่ เชน่ ปาูย เปน็ต้น  

7,000 
 
 
 

 
 

 
 
 

3,750 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 

2,250 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูล
สารสนเทศสิ้นปีการศึกษา 2556  

มี.ค.57 – เม.ย.57 สพป.มค.3 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
/คณะกรรมการ 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปี
การศึกษา 2557 

พ.ค.57 – มิ.ย.57 สพป.มค.3 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
/คณะกรรมการ 

3. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ในระดับสถานศึกษา และระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 

มิ.ย.57 – ส.ค.57 สพป.มค.3 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
/คณะกรรมการ 

4. จัดท าเอกสารรายงานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา ปี
การศึกษา 2557   

ส.ค.57 - ก.ย.57 สพป.มค.3 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
/คณะกรรมการ 
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ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
2. จัดประชุมเชงิปฏบิัติการการจัดท าข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2557 
- ค่าอาหาร 150 คนๆ ละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ 
เป็นเงิน 
- อาหารว่างและเครื่องดื่มทั้งวนั 150 คนๆ ละ 
25 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงนิ 
- วัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม เชน่ เอกสารการ
อบรม 150 ชุด ,แผ่น CD ข้อมูล เป็นตน้ 
- สถานที่ เชน่ ปาูย เปน็ต้น  

18,000 
 
 
 

 
 

 
 

7,500 
 

7,500 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 

2,000 

3. จัดท าเอกสารรายงานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาปีการศึกษา 2557 จ านวน 15 เล่ม 

5,000  5,000  

รวม 30,000 - 25,750 4,250 

หมายเหตุ สามารถถ่ัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ผลผลิต (Outputs) 
-  บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล, 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร, ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี สามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามก าหนดเวลา 

 
- การสังเกต 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การรายงานข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
แบบการสังเกต/แบบสอบถาม/

แบบบันทึกสถิติ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูล
สารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง 

 
- ส ารวจความพึงพอใจ 

 
แบบสัมภาษณ์/แบบส ารวจ

ความพึงพอใจ 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
และจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามก าหนดเวลา 
 7.2  สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลมีข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในการ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
         7.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557               
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ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพองค์คณะบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข้อที่  4 
   สพป.มค.3ข้อที่  4 
สนองจุดเน้น  สพฐ.ข้อที่ 3.1.4 
   สพป.มค.3 ข้อที่  7.4 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ    นางนงลักษณ์  พิสุทธิพงศ์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.มหาสารคาม เขต 3 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2556- 30 กันยายน  2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  มุ่งกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้มีองค์คณะบุคคล  เพ่ือเชื่อมต่อสู่การปฏิบัติร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีหน้าที่ในการก ากับดูแลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา การประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณ์ให้
คณะ  มาจากผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกฝุายและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่นั้น ๆ  เพื่อมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นของตนเอง 
  เพ่ือให้คณะกรรมการจากองค์ต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบริหารจัดการ ที่มุ่งหมายให้ชุมชน
และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาให้มากท่ีสุด  จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ คณะกรรมการ 4 องค์คณะ และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้การท างานในองค์คณะเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  2. เพ่ือให้ คณะกรรมการ 4 องค์คณะ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์ 
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ท าให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  ส่งผลท าให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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3.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  1. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา     จ านวน   16  คน 
  2. คณะกรรมการตรวจ ติดตามและประเมินผล            จ านวน    8  คน 
  3. อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ฯ     จ านวน    9  คน 
  4. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   จ านวน    4  คน
  5. ผู้อ านวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม     จ านวน    8  คน 

6. บุคลากรทางการศึกษาประจ ากลุ่มนโยบายและแผน จ านวน     7  คน   
7. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล     จ านวน    3  คน 
8. เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ     จ านวน    3  คน 
9. เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ     จ านวน    3  คน  
                รวมจ านวนทั้งสิ้น                      61  คน 
เชิงคุณภาพ 

  1. คณะกรรมการ 4 องค์คณะ และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักในบทบาทหน้าที่
และสามารถน ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาได้ 
  2. คณะกรรมการ 4 องค์คณะ และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจใน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 

 
4. กิจกรรม/ ระยะเวลา/ สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
 
       4.1 กิจกรรม 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จ

ตามตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

   1 
   2 
 
   3 
 
    4 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็น
เวลา 3 วัน 
ศึกษาดูงานหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ 
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สรุปผล 

พ.ย.56 
 

        ม.ค.57 
        ม.ค.57 

ภาคเหนือ นางนงลักษณ์ และคณะ 
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        4.2 ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 

ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

   1 
   2 
     
3 
 
 
   4 
   5 

เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และ
ประสานผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะบุคคล 4 องค์คณะ 
ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
ศึกษาดูงาน 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

พ.ย.56 
 

        ม.ค.57 
       
        ม.ค.57 

   ภาคเหนือ นางนงลักษณ์ 
และคณะ 
 
 
 

 
5.  งบประมาณ  
     เงินงบประมาณ 200,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณที่ใช้แยกตามงบรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 วิทยากรจัดประชุมฯ เป็นเวลา  3  วัน  15,000 15,000 - - 
2 ศึกษาดูงาน 177,000 - 177,000 - 
3 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผล    8,000 - -       

8,000 
 รวม 200,000  15,000 177,000 8,000 

(ขออนุมัติถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
 

     6.  การประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
1.คณะบุคคล 4 องค์คณะ และบุคลากร มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ส่งผลให้การท างานในองค์คณะเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

สังเกต 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
ประเมินผล 

แบบสังเกตุ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมิน 
รายงาน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด 
เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน 
2. คณะบุคคล 4 องค์คณะ / ผู้บริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาประจ ากลุ่มนโยบายและแผน 
สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม   
ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  ส่งผลท าให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

สังเกต 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
 
ประเมินผล 

แบบสังเกตุ 
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบประเมิน 
 
รายงาน 

 
 7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตลอดจนได้เสนอ
แนวทางความคิดเห็นต่อที่ประชุม และสามารถน ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา
สู่มาตรฐานการศึกษาได้   
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โครงการ  จัดงานวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
                               ศึกษาและลูกจ้างประจ า   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.  ข้อที่ 4 

สพป.มค 3  ข้อที่  4 
จุดเน้น   สพฐ. ข้อที่ 2.2.1 ,2.2.2  
   สพฐ. ข้อที่ 5.1,5.2  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปัญญา   สาระกุมาร ,. อุไรรัตน์ โสภา , นายอภิรักษ์  มูลสาร 
                      และ นางอรุณรัตน์  อิ่มรัง   
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2556 – กันยายน  2557 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
1.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยในปีงบประมาณ  2557  สพป.มหาสารคาม  เขต 3 มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่จะออกจากราชการด้วยเหตุ ครบเกษียณอายุราชการ  จ านวน   
58  คน  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนครบ 
60  ปี บริบูรณ์ และท่ีเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด  จึงได้จัดท าโครงการจัดงาน
เกษียณให้แก่บุคลากรดังกล่าว ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1  เพื่อให้ขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ  2557  

2.2  เพ่ือให้ขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด   
 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ 
-  ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ   จ านวน    53  คน 
-  ลูกจ้างประจ า                  จ านวน     5  คน 
-     ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด    จ านวน    ....  คน 
                                                                                    รวม    58  คน 
      ผู้เข้าร่วมงาน 
 3.2.1  ผอ. / รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม  เขต 3   จ านวน      5  คน 

  3.2.2  เจ้าหน้าที่ สังกัด สพป.มหาสารคาม    เขต 3   จ านวน    30  คน 
 3.2.3  ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน   147 คน 
 3.2.4  กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา , อ.ก.ค.ศ แขกผู้มีเกียรติ  จ านวน   108 คน 
        รวมทั้งสิ้น         290 คน 
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3.2 ด้านเชิงคุณภาพ 

          1.  ผู้เข้าร่วมงานได้รับขวัญและก าลังใจ และข้อปฏิบัติในช่วงเวลาที่เกษียณได้เหมาะสมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
          2.   จ านวนผู้เข้าร่วมงานมีพฤติกรรมในการด าเนิน การในลักษณะที่พึงประสงค์ 
          3.  ผู้เข้าร่วมงานสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการและรายละเอียด

การจัดงาน 
1-10 กันยายน หอประชุมพระมิ่ง

เมือง 
นางอรุณรัตน์ 
อ่ิมรัง 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 11-15 กันยายน 
3 ประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง                                                              
16-25 กันยายน 

4 จัดงานตามก าหนดการ 26-30 กันยายน 
 

5.งบประมาณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน  40,000  บาทมีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ค่าเกียรติบัตรและหนังสืออนุสรณ์ 290 เล่มๆละ 40 บาท 
ค่าของที่ระลึก จ านวน 58 ชิ้น ๆ ละ 500 บาท 
เข็มกลัดช่อดอกไม้ จ านวน 58 ช่อๆ ละ 20 บาท 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 290 คนๆละ 120 บาท 
ค่าพราหมณ์ในพิธีและพานบายศรี 
ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 
ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน ๆ ละ 1,200 บาท 

 

8,000 
17,400 
  1,160 
 7,250 

  2,190 
  2,000 
2,000 

 

 
 
 
 

    2,190 
 

2,000 

 
 
 
  7,250 

8,000 
17,400 
  1,160 

 
 

  2,000 
 

  รวม 40,000 4,190 7,250 28,560 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  ผู้เข้าร่วมงานได้รับขวัญและก าลังใจ และข้อ
ปฏิบัติในช่วงเวลาที่เกษียณได้เหมาะสมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2.  จ านวนผู้เข้าร่วมงานมีพฤติกรรมในการด าเนิน 
การในลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.  สังเกตพฤติกรรม 
2.  ประเมินโครงการ 
 
 
 

1.  แบบสังเกตุ 
2.  แบบประเมินโครงการ 

3.  ผู้เข้าร่วมงานสามารถน าความรู้ไปใช้ใน 
การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1   ผู้เข้าร่วมงานได้รับขวัญ ก าลังใจ ข้อคิดและข้อปฏิบัติในช่วงเวลาที่เกษียณอายุราชการ 
 7.2   ผู้เข้าร่วมงานเกิดวิสัยทัศน์ในการที่จะครองตนในวัยเกษียณอายุราชการ และเพ่ือเป็น 
แรงสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต 
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โครงการ  พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ข้อที่ 4  
   สพป.มค 3  ข้อที่  4 
จุดเน้น   สพป.มค 3  ข้อที่  4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นายปัญญา  สาระกุมาร  ,  นางอุไรรัตน์   โสภา  ,นายอภิรักษ์  มูลสาร        
   และนางอรุณรัตน์  อิ่มรัง   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ   1  มกราคม 2557  - 30  กันยายน  2557   
........................................................................................................................................ ........................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว   เป็นผู้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือครูและนักเรียน 
ในการจัดการอาคารสถานที่  ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิดใน
แต่ละโรงเรียนเพื่อน ามาปรับปรุงเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  มีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน
ราชการ 

3.  เพื่อให้ลูกจ้างประจ า สามารถน าไปปรับเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้นได้ 
3.  เป้าหมาย 
          3.1  ด้านปริมาณ 
   ลูกจ้างประจ า          จ านวน      71    คน 
   ลูกจ้างชั่วคราว           จ านวน     291   คน 
          รวมทั้งสิ้น        จ านวน     362   คน  

        3.2  ด้านคุณภาพ 
                        ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการ
ท างาน พร้อมที่จะพัฒนางานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
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4.  กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  ธ.ค.56 สพป.มค  3 นางอรุณ

รัตน์  อิ่มรัง 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ม.ค.57 สพป.มค  3 
3 ก าหนดหลักสูตร / ก าหนดรูปแบบในการพัฒนา ก.พ.57 สพป.มค  3 
4 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.พ.57  
5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการพัฒนา มี.ค.57 สพป.มค  3 
6 ด าเนินการตามขั้นตอน เม.ย.57 สพป.มค  3 
7 ประเมินผล  สรุป  และรายงานการด าเนินการ

ตามโครงการ   
ก.ย.56 สพป.มค  3 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  50,000  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
2. 
3. 

ค่าตอบแทนวิทยากร (6x600) 
วัสดุด าเนินการ 
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (362x120) 

 3,600 
 2,960 
43,440 

3,600  
2,960 
43,440 

 

 รวม 50,000  50,000  
หมายเหตุ    งบประมาณสามารถถ่ัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.  ผู้เข้าร่วมพัฒนาได้เพ่ิมความรู้  ทักษะ  เจตคติ  
   ที่ดีต่อวิชาชีพที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.  จ านวนผู้เข้าร่วมพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ  
    และพฤติกรรมในการด าเนินการในลักษณะ 
    ที่พึงประสงค์ 

1.  สังเกตพฤติกรรม 
2.  ทดสอบ 
3.  ประเมินโครงการ 
 
 

1.  แบบประเมิน 
2.  แบบทดสอบ 
3.  แบบประเมินโครงการ 

3.  ผู้เข้าร่วมพัฒนาได้สามารถน าความรู้ไปใช้ใน 
    การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน 
7.2  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด  ได้รับการพัฒนาฝีมือ อย่างต่อเนื่อง  
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โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปัญญา  สาระกุมาร   นางอุไรรัตน์  โสภา  นายอภิรักษ์  มูลสาร       
         และ  นางอรุณรัตน์  อิ่มรัง     
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างวันที่  1  ธันวาคม  2556 – 30 พฤษภาคม   2557 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญประการหนึ่ง  คือ คน  ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรสู่
เปูาหมายอย่างมีคุณภาพ   แม้ว่าระบบคุณธรรมจะเป็นเครื่องมือสรรหาคนเข้าสู่ระบบอย่างมีคุณภาพ     
ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม  กระบวนการ ที่จะขับเคลื่อนองค์กรนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้คนที่มีคุณภาพใน
เรื่องนั้น ๆ  ซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบบริหารจัดการองค์กรอาจกระทบต่อ “คน”  ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  
หรือเมื่อนานไปไม่ได้รับการพัฒนาเป็นระยะ   อาจท าให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายล่าช้า  ขาดประสิทธิภาพ  
จึงต้องมีการพัฒนาและทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจเพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับบริหารจึงต้องมีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ในการท างานเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3   จึงได้จัดให้มี
โครงการการพัฒนาองค์กร (Oganization Development)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ได้รับ
การพัฒนาและทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2  เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรโดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.3  เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การท างานในองค์กรอย่างเป็นระบบ   

3.  เป้าหมาย 
       ข้าราชาการและลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

1.ข้าราชการในส านักงาน จ านวน  57  คน 
2.ลูกจ้างประจ า  จ านวน    2  คน 
3.ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  21   คน 

                                                รวมทั้งหมด  80  คน 
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4. กิจกรรม /วิธีการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมที่สามารถน าไปสู่ 

ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ ธ.ค.57 สพป.มค.3 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

2 วางแผนการด าเนินงาน ม.ค.57 สพป.มค.3 

3 ประชุม แจ้งโครงการให้ทราบ  ม.ค.57 สพป.มค.3 

4 ประชุมสัมมนา บุคลากรทั้งหมด ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต  3 และศึกษาดูงาน 

เม.ย.57 สพป.ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ 

5 ศึกษาดูงาน โดยแต่ละกลุ่มงานเลือกสถานที่ 
ในการศึกษาดูงาน และจัดท า best practice 
ของกลุ่ม 

พ.ค. 57 สพป.ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ 

6 สรุปและประเมิน ผลการไปศึกษาดูงาน  
วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อย และปรับใช้ 
ในส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม  เขต 3 

มิ.ย.57 สพป.มค.3 

  

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณปี 2557 จ านวน  500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  
 
6.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมในการ
ด าเนินการในลักษณะที่พึงประสงค์  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.  สังเกตพฤติกรรม 
2.  ประเมินโครงการ 
 

1.  แบบประเมิน 
2.  แบบประเมินโครงการ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ได้รับการพัฒนาและทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
     7.2 การขับเคลื่อนองค์กรโดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถม
ศึกษา  ข้าราชการ ลูกจ้าง มีวิสัยทัศน์ในการท างานอย่างเป็นระบบ    
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โครงการ                      พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ  2557 
แผนงาน                       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ. ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์   สพป.มค.3 ข้อที่  4 
จุดเน้นที ่   สพฐ.ข้อที่ 2.2.1 ,2.2.2 

สพป.มค.3 ข้อที่  4.1 , 4.2 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ           กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ผู้รับผิดชอบ                  1. นายสิทธิชัย  สมเดช         2. นางสาวปาจรีย์  โสธิฤทธิ์   

3. นางพิสมัย  สุนประสพ       4. นางธนพร  กองทอง 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
1.   หลักการและเหตุผล 
  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีภารกิจ
หลักคือก ากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตรวจตราการใช้จ่าย เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน 
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี เงินสวัสดิการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  รวมทั้งควบคุมการบริหารงาน
โรงเรียน ทั้ง 4 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานทั่วไปให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน อันจะส่งผลถึงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงเรียนรัฐบาล  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก ผู้บริหาร ครู ให้ตระหนักถึงคุณธรรม การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความ
เป็นพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
3.  เปูาหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.1    ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน  จ านวน 150 คน เข้ารับการอบรมสัมมนา และ
ศึกษาดู  งานโรงเรียนเอกชนต้นแบบ การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน  มี
ความรู้ความเข้าใจใน  นโยบายประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือ  ปลูกฝังคุณธรรมได้ตามนโยบาย  

3.1.2.  นักเรียนโรงเรียนเอกชนทุกคน ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ตาม แบบอย่างที่ดี 
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3.2  ด้านคุณภาพ 
3.2.1. ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนโปร่งใส 
3.2.2. ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์ 

ด าเนินการ  จัดกิจกรรม การเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมได้ตามนโยบาย  

3.2.3. นักเรียนโรงเรียนเอกชนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และเป็นผู้มี
คุณธรรม      ความส านึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.  กิจกรรม  และปฏิทินด าเนินงาน 
 4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.2  อบรม สัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน 
 4.3  ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ตามประเด็นศึกษาที่ต้องการ 
 4.4  สรุปประเมินผลและจัดท ารายงานผล 
5.  งบประมาณ 
  งบประมาณ จ านวน  75,000 บาท โดยได้รับจาก 

1. งบพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  จ านวน  30,000 บาท 
2. เงินนอกงบประมาณ (ผู้เข้าร่วมโครงการสมทบเงิน)           จ านวน  45,000 บาท 
                  รวม    75,000 บาท 

โดยใช้จ่ายดังนี้ 
 
ที่  

 

รายการ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามรายการ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 จัดอบรมสัมมนา ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ 
โรงเรียน และครูโรงเรียนเอกชน จ านวน 150 คน 
   -   ค่าอาหารกลางวัน (150 X 80) 
   -   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย  
(150 X 50) 
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ (ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู 
บุคลากรส านักงานเขต จ านวน 50 คน 
       -    ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง 
จัดท าเอกสาร 

 
 
 

12,000 
7,500 

 
50,500 

 
 

5,000 

  
 
 

12,000 
7,500 

 
50,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
  75,000  70,000 5,000 
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6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

1.  ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ประพฤติ ปฏิบัติ   
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ร้อยละ 100   

2.  นักเรียนโรงเรียนเอกชนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
และเป็นผู้มีคุณธรรม ส านึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สังเกต 
 
สอบถาม 

แบบสังเกต 
 

แบบสอบถาม 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนโปร่งใส มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน 
เก่ง ดี มีความสุขปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ส านึกในความเป็น
ไทยใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
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โครงการ     จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2557 และแผนพัฒนา 
                                          การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2557-2560 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ. ข้อ 5    

สพป.มค.3 ข้อ 5   
จุดเน้น สพป.มค.3 ข้อที่  7.4 และข้อที่ 8.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวิไลวรรณ์  ชินกร  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง                                           
ระยะเวลาด าเนินการ    1  ตุลาคม  2556  -  30  กันยายน  2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการตามหมวด 3 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ โดยจัดท าแผนสี่ปี  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13  
ในแต่ละปงีบประมาณ  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
ภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการก าหนดเปูาหมายแผนการท างาน 
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และ
ต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกัน  
 อนึ่ง  แผนปฏิบัติราชการสี่ปี  และแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นแผนที่เกิดจากการน านโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาแปลงเป็น
โครงการเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด และเพ่ือให้เห็นถึงกรอบทิศทางการ
ท างานเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ว่าสามารถขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ต้องการได้มาก
น้อยเพียงใด  โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  เปาูหมาย       
กลยุทธ์หลักและเจ้าภาพไว้อย่างชัดเจน  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2557 - 2560  ขึ้น ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  เพ่ือตอบสนองนโยบาย
การศึกษาของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของผู้รับบริการในพ้ืนที่  ให้การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือก าหนดกลยุทธ์  ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้รับบริการในพ้ืนที่  
 2.2 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2557 – 2560     เป็นเครื่องมือในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
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2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2557 ที่สมบูรณ์น าไปใช้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือให้บุคลากรทุกคน และคณะกรรมการทั้ง 3 องค์คณะ  มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2557 

2.5เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กร เป็นไปทิศทางเดียวกันกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

3.เป้าหมาย 
3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ 2557 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2557 -2560 ที่สมบูรณ์  น าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.2  บุคลากรทกคนมีส่วนร่วมในจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2557และ 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 -2560 

 

4.  กิจกรรม / ระยะเวลา/ สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 4.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ย.56 สพป.มค.

3 
 

นางวิไลวรรณ์  
  ชินกร  
 และคณะ 

2 ประชุมก าหนดนโยบาย (วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น) พ.ย.56 
3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ย.56 
4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม พ.ย.56 
5 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
ธ.ค.56 

   

 4.2 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2557 -2560 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2557-2560 
พ.ย.56 สพป.มค.

3 
 

นางวิไลวรรณ์  
  ชินกร  
 และคณะ 2 ประชุมคณะท างานพิจารณาร่างแผนพัฒนา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2557-2560 
พ.ย.56 

3 เสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2557 -2560 

พ.ย.56 

4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ธ.ค.56 
5 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
ธ.ค.56 
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5. งบประมาณ 
   งบจากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา จ านวน 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)         
มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
4 
 
 
5 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
ประชุมคณะท างานพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ.
2557-2560  จ านวน 42 คน คนละ 
25 บาท/มื้อ จ านวน 1 มื้อ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
ประชุมคระกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2557 จ านวน 35 คน คนละ 25 
บาท ต่อม้ือ ประชุมจ านวน  3ครั้ง 
ค่าเอกสารในการประชุม 
ค่าจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวน 
30 เล่ม เล่มละ 200 บาท 
ค่าจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2557-2560 จ านวน 
30 เล่ม เล่มละ 200  บาท 

1,050 
 
 
 
 

2,625 
 
 
 
 

4,325 
6,000 

 
 

6,000 

 1,050 
 
 
 
 

2,625 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,325 
6,000 

 
 

6,000 

  20,000 - 3,675 16,325 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6.วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผล 
ผลผลิต  ( Output ) 
 -แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2557 
- แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2557 -2560 

สอบถามความคิดเห็น 
การส ารวจความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผล 
ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
      - ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3มีแผนปฏิบัติ
การประจ าปีส าหรับใช้ในการ
บริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
       -ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 สามารถใช้
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(งบประมาณ พ.ศ.2557 - 
2560) เป็นทิศทางในการบริหาร
และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

สอบถามความคิดเห็น 
การส ารวจความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2557  ที่สมบูรณ์น าไปใช้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 )ในการบริหาร และขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

7.3 การขับเคลื่อนองค์กร เป็นไปทิศทางเดียวกันกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
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โครงการ    พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาฯ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางพิศมัย  พาณิชย์กุลโรจ, น.ส.ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง และนางวารีย์  ธนะปัทม์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษา มีภารกิจความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินการตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และก ากับดูแลสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
  การประชาสัมพันธ์ จึงมีบทบาท และช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยการ
รวบรวมเผยแพร่ข่าวสาร ชี้แจงข้อมูลให้บุคลากรได้รับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและขจัดปัญหา และอุปสรรค์ต่าง ๆ เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิก ที่ง่ายต่อเข้าถึง เป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝุาย เป็นการสร้างศรัทธา รักษาภาพพจน์ ลดปัญหาขัดแย้ง เกิดแรงจูงใจ
ให้ทุกคนร่วมกันท างานด้วยความราบรื่น เรียบร้อยด้วยดี  อันจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาในภาพรวม
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ด้านผลผลิต (Outputs) 
       1) เพ่ือสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 
 2)  เพ่ือจัดพิมพ์เอกสาร 
 3)  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
 4)  เผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาและข่าวสารไปยัง     

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ., สพป., สพม.,สถานศึกษา,ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
  2.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
 เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ครอบคลุม ทั่วถึง บุคลากรในส านักงาน
ข้าราชการในสังกดั ประชาชนทั่วไป ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัย 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
 1)  ส านักต่าง ๆ ใน สพฐ. จ านวน  10  แห่ง 
 2)  สพป. และ สพม. ทั้ง  227  แห่ง 
 3)  สถานศึกษาในสังกัด สพป.มค.3 จ านวน   147  โรงเรียน 



85 
 

 4)  สถานศึกษาเอกชน  จ านวน  11  โรงเรียน 
 5)  บุคลากรในสังกัด สพป.มค.3 จ านวน  60  คน 
 6)  หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  10  แห่ง 
 7)  ส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม  10  แห่ง 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

1)   สถานศึกษาในสังกัด มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 
ความรับผิดชอบ 

2)   บุคลากรสามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์ และผลิตสื่อ ให้สื่อประชาสัมพันธ์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. กิจรรม/การด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 1 การก าหนดหลักเกณฑ์เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 

2) จัดประชุมท าหลักเกณฑ์ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับเครือข่ายฯ 

3) ส ารวจรวบรวมข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์  
โดยใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

4) รวบรวมเสนอ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
รับทราบ 

5) ประกาศก าหนดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
1) ส ารวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายใน 

ภายนอก องค์กร 
2) ประสานขอความร่วมมือจากเครือข่าย

ประชาสัมพันธ์ ภายใน ภายนอก องค์กร 
3) จัดท าทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายใน 

ภายนอก องค์กร 
 

 
 

ตุลาคม 2556 – 
กันยายน 2557 
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ที ่ กิจกรรม ปฏิทินการด าเนินงาน หมายเหตุ 

3 กิจกรรม 3 จัดประชุม สัมมนา เทคนิคการจัดท า
ข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ตุลาคม 2556 – 
กันยายน 2557 

 

 4 
 
 
 5  

กิจกรรมที่ 4 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
- ผลิตสื่อแนะน า สพป.มค.3 
- จัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
กิจกรรมที่ 5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ถ่ายภาพ printer และ
การซ่อมบ ารุงกล้องถ่ายภาพ 
-  ค่า printer inkjet   
-  ค่ากล้องถ่ายภาพขนาดพกพา Samsung 
-  ค่าซ่อมกล้องถ่ายภาพ (แบบเร่งด่วน)  

  

 

 
5. งบประมาณที่ใช้  

 5.1 งบประมาณจาก จ านวน      100,000 .-  บาทรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 การก าหนดหลักเกณฑ์เครือข่าย 

1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 

2) จัดประชุมท าหลักเกณฑ์ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

3) ส ารวจรวบรวมข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์โดยใช้ 
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4) รวบรวมเสนอ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ 
เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้รับทราบ 

5) ประกาศก าหนดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
6) จัดท าทะเบียนเครือข่าย 
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ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
1) ส ารวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายใน 

ภายนอก องค์กร 
2) ประสานขอความร่วมมือจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

ภายใน ภายนอก องค์กร 
 
3) จัดท าทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายใน 

ภายนอก องค์กร 

    

3 
 
 
4 
 
 
5 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุม สัมมนา เทคนิคการจัดท าข้อมูล
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารและค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
กิจกรรมที่ 4 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
- ผลิตสื่อแนะน า สพป.มค.3 
- จัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
กิจกรรมที่ 5  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ถ่ายภาพ printer และ
การซ่อมบ ารุงกล้องถ่ายภาพ 
-  ค่า printer inkjet   
-  ค่ากล้องถ่ายภาพขนาดพกพา Samsung 

-  ค่าซ่อมกล้องถ่ายภาพ   

70,000 
 
 

30,000 

  

70,000 
 
 

30,000 

 รวม 100,000   100,000 

  * หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
        การผลิตข่าวและภาพข่าวเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางสื่อ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ผลิตสื่อ
วีดิทัศน์ จัดท าวารสาร ออกแบบและ
จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 

 
สังเกต, สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
        การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่ม 
เปูาหมาย ได้รับทราบข้อมูลความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษาที่รวดเร็ว
ถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัย 

 
 

การสังเกต, สัมภาษณ์ 

 
 

แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีการประชาสัมพันธ์ 
ที่ครอบคลุมและจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่าย และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานสถานศึกษา ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ได้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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โครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  ของ
สถานศึกษา  

แผนงาน   แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข้อที่ 5 
   สพป.มค.3ข้อที่ 5 
จุดเน้น   สพฐ.ข้อที่  3.2 
   สพป.มค.ข้อที่  7.2   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
ผู้รับผิดชอบ         นายสายทอง  ไตรยะวิภาค  นายสิริพงศ์  ชัยเอกมงคลเลิศ และคณะ    
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    1  ตุลาคม  2556  -  30  กันยายน  2557 
___________________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล  
 

                 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน  ซึ่งจ าเป็นต้องถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล  ที่
จะต้องปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  เน้นการกระจาย
อ านาจลงสู่สถานศึกษา     ให้สถานศึกษาต้องบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจการเมืองและ
เทคโนโลยี  จากสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา    ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ  จะต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านเทคโนโลยี  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการ   เข้าสู่ระบบ  E-gp  ระยะที่ 3  ที่
ก าลังจะเกิดข้ึนการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน  คือ 
บริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป  ซึ่งการบริหารจัดการ
งบประมาณเป็น 1 ใน 4 ด้านที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดความ
คล่องตัว จัดหาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการมีความโปร่งใส  ยุติธรรม  สามารถ
ตรวจสอบได้   
                   ทั้งนี้  งบประมาณส่วนใหญ่จัดสรรให้สถานศึกษา  เป็นงบประมาณจากค่าใช้จ่ายรายหัวของ
นักเรียน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดส าหรับ
นักเรียน  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณสถานศึกษาจะต้องจัดท า  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  ด้วยเหตุนี้บุคลากรในสถานศึกษา  ที่รับผิดชอบในการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ  คือ  ผู้บริหาร
สถานศึกษาในฐานะผู้อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ครูผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่การพัสดุ  มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัด
จ้าง   ด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  ด้วยเหตุผล ดังกล่าว  
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือที่จะพัฒนาให้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบงานพัสดุ         ในสังกดัส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3  มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน    ถูกต้อง 
รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด  และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  มติ 
ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
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2. วัตถุประสงค์  
1 ผลผลิต   

1.1เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านการพัสดุแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ  ที่ได้รับการจัดสรร    
งบประมาณ  ได้จัดซื้อจัดจ้าง  เข้าสู่ระบบ  E-gp  ระยะที่  3  ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกข้ันตอน        
ส่งผลให้การ บริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบลงทุน  ได้อยู่ล าดับเป็นที่ดีมากของประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                          1.2 เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  ทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ  และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เต็มตามศักยภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

1.3เพ่ือสร้างความมั่นใจ  ความเชื่อมั่น  ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้รับผิดชอบ
งานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุรวมถึงผู้บริหารโรงเรียน 
       1.4 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ  
2557  เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  ผ่านการหลักเกณฑ์การประเมิน  จ านวน  6   เรือ่ง  ในแต่ละ
ไตรมาส  และสามารถรายงานผลการประเมิน ส่ง  สพฐ.และ ส านักงานคลังจังหวัดได้ 
      1.5 เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จ านวน  9 คน ได้รับการศึกษาดู
งานจากหน่วยงานที่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  เพ่ือการจัดท าบัญชีภาครัฐให้ครบถ้วนทั้ง  6   เรื่อง   
                        1.6เพ่ือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานการเงินบัญชีและ
พัสดุมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
 

2. ผลลัพธ์   
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 3  มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และด าเนินการจัดการด้านพัสดุ  ไปในทิศทางเดียวกัน                                                          
                        2.2  เพ่ือให้ครูและนักเรียน  ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเบิกจ่ายด้านการเงิน
ตลอดจน อ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  ให้นักเรียนได้รับการบริการที่รวดเร็วสนองต่อความต้องการได้ทันที 

             2.3 หัวหน้าหน่วยจัดซื้อภาครัฐ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  และเจ้าหน้าที่พัสดุ  มี 
Username  และ   Password  ครบทุกโรงเรียน  และสามารถเข้าใช้งานในระบบ  e-gp  ของ
กรมบัญชีกลางได้ครบถ้วนถูกต้อง  พร้อมเข้าใช้งานในระบบ  e-gp  ในระยะที่  3 

2.4 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 สามารถน าหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556  ในแต่ละไตรมาส และ
น ามาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารแต่ละหน่วยเบิกจ่ายรวมทั้งเป็นตัวชี้วัด
ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดตามกลยุทธ์ ที่   5 

     2.5 เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จ านวน  9 คน ผ่านการศึกษาดูงานจาก 
หน่วยงานที่มีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  เพื่อการจัดท าบัญชีภาครัฐให้ครบถ้วนทั้ง  6   เรื่อง    
เป้าหมายของการด าเนินงาน  
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3.1 ด้านปริมาณ  
3.1.1   ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  จ านวน  294   คน และ 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  จ านวน 9 คน  ได้รับการพัฒนาตามโครงการ 
3.1.2 หัวหน้าหน่วยจัดซื้อภาครัฐ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 

มี Username  และPassword  ทุกโรงเรียน  และสามารถเข้าใช้งานในระบบ  e-gp  ของ
กรมบัญชีกลางได้     ร้อยละ 100 

 
3.2 ด้านคุณภาพ  

       3.2.1  ครูที่รับการอบรมพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อกฎหมาย  แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
                         3.2.2  ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ สามารถปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมีงบประมาณตามโครงการทั้งสิ้นเป็นเงิน 45,000  บาท 
 (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  นั้น 
                     เนื่องจากโครงการดังกล่าว  มีเปูาหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงาน
พัสดุ  ได้มี  Username  และ  Password  เข้าใช้งานในระบบ  e-GP  ให้ครบถ้วนทุกคนและทุก
โรงเรียน  ประกอบกับการที่ต้องเข้ารับการอบรม “การใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์(e-GP)  ระยะท่ี 3 ต่อเนื่องจากระยะที่  2   
 

3. วิธีด าเนินงาน 
 

1. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ  
ที่  กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่  ผู้รับผิดชอบ  

1 เสนอขออนุมัติโครงการอบรม พ.ย.56 - ธ.ค.56 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ บุคลากรทุก
คนในกลุ่ม
บริหารงาน

การเงิน 
 

2 ประชุม/วางแผน/จัดท าคู่มือการอบรม ม.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงิน 

3 ด าเนินการอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค.57 - ส.ค.57 ห้องประชุมพระมิ่งเมือง 

4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ก.พ.57 - ส.ค.57 โรงเรียน 

5 สรุป/ประเมินผลการอบรม ส.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

6 รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.57 สพป.มค.3 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ  45,000  บาท (สี่หมื่นห้าบาทถ้วน)   
 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

303 คน*25บาท*2  ครั้ง 
 

15,150 
  

15,150 
 

2. ค่าอาหารกลางวัน 
303 คน*60 บาท*1  ครั้ง 

 
18,180 

  
18,180 

 

3. ค่าวัสดุ 
 

4,470   4,470 

4. ค่าตอบแทนวิทยากร 
 

7,200 7,200   

รวม 45,000 7,200 33,330 4,470 
 
หมายเหตุ  -  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. ร้อยละของครูและหัวหน้า

เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เข้ารับการ
อบรมพัฒนาตามก าหนด 

2. ร้อยละของครู และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-gp และ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ 

3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

 

 
-  การสังเกต 
- การสอบถาม 
- ติดตามผล 

 
-  แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- ติดตามผล 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ 
1.  ครูและผู้บริหารโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา มค.3 ได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านพัสดุ e-gp ระยะที่ 3 

2. ครูและนักเรียน  ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเบิกจ่ายด้าน
การเงิน  ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกด้านต่าง ๆ ให้นักเรียนได้รับ
การบริการที่รวดเร็วสนองต่อความ
ต้องการได้ทันที 

-  -  

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  7.1.  ครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
  7.2.  การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  7.3.  การปฏิบัติหน้าที่ของครูและผู้บริหารโรงเรียน  ที่ได้รับการอบรมพัฒนาแล้วมี
ความน่าเชื่อถือ 
  7.4.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  7.5.  สถานศึกษา  ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  และด าเนินงานไปในแนวทาง
เดียวกัน 
  7.6.  การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  สอดคล้องตามเปูาหมาย
นโยบาย 
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งาน/โครงการ     โครงการตรวจสอบภายใน  
แผนงาน       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์      สพฐ. กลยุทธ์ที่ 5   
       สพป.มค.3 ข้อที่  5 
จุดเน้น     สพฐ.ข้อที่  3.2 
     สพป.มค.ข้อที่  7.2   
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ      หน่วยตรวจสอบภายใน 
คณะรับผิดชอบ     นายสันติ    ใหม่คามิ        
ระยะเวลาด าเนินการ     1  ตุลาคม  2556  ถึง   30  กันยายน  2557 

 
1. หลักการและเหตุผล 

                    หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งนอกจากการตรวจสอบ
การเงิน   การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับแล้วได้ขยายขอบเขตงานตรวจสอบให้
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการด าเนินงาน และการประเมินระบบควบคุมภายใน  ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เปูาหมายพร้อมทั้งสร้างความ
เข้มแข็งด้านการบริหารทางการเงินการบัญชีและพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม    เขต 3  และโรงเรียนในสังกัดให้มีระบบการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถด าเนินการตาม
ระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                             
2. วัตถุประสงค์ 

                     2.1  เพ่ือทราบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  การด าเนินงานและการควบคุมทางการเงินของ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  และโรงเรียนในสังกัด  รวมทั้งการปฏิบัติ     
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ 
                     2.2  เพื่อทราบว่าระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัด  มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมจริง  พร้อมทั้งมีการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองและรายงานเป็นไปตามระเบียบที่ คตง. ก าหนด 
                    2.3  เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานภาพรวมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด  เป็นไปตามวัตถุประสงค์   

        
3. เป้าหมาย 

 ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด  ดังนี้ 
 3.1  ตรวจสอบการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ  GFMIS  
                3.2  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง 
                3.3  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน                           
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                3.4  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E auction) 
                3.5 การจัดวางระบบการควบคุมภายในกลุ่มต่าง ๆ  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
                 3.6  วิเคราะห์  สังเคราะห์รายงานการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 
                 3.7  ตรวจสอบงบเดือนใบส าคัญหลักฐานขอเบิก                      
โรงเรียนในสังกัด จ านวน  40  โรงเรียน 
                 3.8 ตรวจสอบการเงิน  บัญชีและพัสดุ 
                 3.9 ตรวจสอบเงินอุดหนุนและเงินที่รับจาก อปท 
                 3.10  ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 
  3.11  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3.12 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4 .กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรม 
    ระยะเวลา 
    ด าเนินการ 

สถานที่    ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุมัติโครงการ ต.ค.56 - พ.ย.56 ร.ร.ในสังกัด นายสันติ  ใหม่คามิ 

2 
แจ้งโครงการให้โรงเรียนและกลุ่มงาน 
บริหารการเงินและสินทรัพย์ทราบ 

พ.ย.56 ร.ร.ในสังกัด 

3 
ประชุมผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ เพ่ือ 
วางแผนการตรวจสอบและจัดท า 
ปฏิทินการตรวจประจ าเดือน 

พ.ย.56 ร.ร.ในสังกัด 

4 
แจ้งโรงเรียนเปูาหมาย 
ที่ได้สุ่มไว้แล้วตามปฏิทินประจ าเดือน 

พ.ย.56 ร.ร.ในสังกัด 

5 
ด าเนินการตรวจสอบ สพป.มค 3 และ 
โรงเรียนในสังกัด   

พ.ย.56 – ก.ย.57 ร.ร.ในสังกัด 

6 รายงานผลการตรวจสอบ 
 -รายงานผลเสนอผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม        ศึกษา
มหาสารคาม เขต 3     

-แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ 
ทราบ  
   -รายงานสรุปผลเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ก.ย.57 สพป.มค.3 
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5.   งบประมาณ    
 จากแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวนเงิน 15,000    บาท           
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
                                                                                                      

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน รวม 
งบด าเนินการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าชดเชยน้ ามัน 15,000 15,000 - - 
 รวม 15,000 15,000 - - 
(ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการX 

6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
           ร้อยละ 95  ของโรงเรียนในสังกัด 
ที่ได้รับการตรวจสอบภายใน  มีการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผน  ถูกต้องตาม
ระเบียบ  มีประสิทธิภาพ  ทันตามระยะ 
เวลาที่ก าหนด และมีการควบคุมภายในที่ดี 

    ตรวจสอบตามโครงการ 
ตรวจสอบภายใน 

 รายงานผลการ 
ตรวจสอบภายใน   
ตามแบบประเมิน   
ระบุตัวชี้วัดใน 
แบบตรวจสอบ 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 กลุ่มต่าง ๆ  และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 
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สรุปแผนงาน/โครงการ  งบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ ปีงบประมาณ  2557 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีงาน/โครงการที่จะด าเนินการและมี
งบประมาณสนับสนุน  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 2,6000,000  บาท  แยกเป็นแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1  
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีงบประมาณ 2557  800,000  
2 โครงการนิเทศการศึกษาเพ่ือเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจ าปี

งบประมาณ 2557  250,000  
3 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่การเป็นพลเมือง

อาเซียน  
 

 115,000  
4 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2557  170,000 
5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  85,000  
6 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 127,000 

กลยุทธ์ที่ 2  
7 โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมน าทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์

ราชัน ปีที่ 4 
 

 120,000  
8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน  40,000  
9 โครงการประกวดหน่วยงานส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น  68,000  
10 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 120,000 
11 โครงการธนาคารความดี  20,000  
กลยุทธ์ที่ 3                 
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยในสวัสดิภาพของ

นักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา 
 30,000  

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  50,000  
กลยุทธ์ที่ 4                 
14 โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  40,000  
15 โครงการประเมินและคัดเลือก“ครูดีเด่น”“ครูดีในดวงใจ”“ ครูผู้มีคุณธรรมดีเด่น” 30,000 
16 โครงการจัดท าพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ

จักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2553-2557 
 

 10,000  
17 โครงการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ได้รับแต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ , ช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
 

 20,000  
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
18 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 30,000  

กลยุทธ์ที่ 4  (ต่อ)  
19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์  80,000  
กลยุทธ์ที่  5           
20 โครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  110,000  
21 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก   80,000  
22 โครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการปีงบประมาณ  

 2556 - 2557 
 

 50,000  
23 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ  65,000  
24 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เข้าใจระบบควบคุมภายใน (ปรับปรุงใหม่ )  

ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

 10,000  
25 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 
 

 40,000  
26 โครงการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

ด้วยกระบวนการ PMQA 
 

 20,000  

27 
โครงการการรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีบประมาณ 
2557 (KPI  Report system : KRS ) และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 (Action Plan Report System : ARS ) 

 
 

 20,000  
 รวมงบประมาณ  2,600,000 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีงบประมาณ  2557 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ข้อที่ 1 
   สพป.มค.3 ข้อที่ 1   
จุดเน้น   สพฐ.ข้อที่ 1   
   สพป.มค.3 ข้อที่ 1   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  2557 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดจุดหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   โดยก าหนด
เป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรัก
การออกก าลังกาย  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    และได้ก าหนด
เปูาหมายส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร  โดยเน้นไปที่มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  และการพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  และน าพาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
และคุณลักษณะอังพึงประสงค์  
 ตามเปูาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ
ให้มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ  50  และเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ  PISA)  ตาม  
Roadmap  เส้นทางการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน สู่เปูาหมายดังกล่าวภายในปี  2561  ได้
ก าหนดเปูาหมายคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับขั้น  ในปีการศึกษา  2558  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ  48  ส าหรับปีการศึกษา  2556  ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ  44 
  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา  2555 พบว่า
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
มีค่าเฉลี่ยรวม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ  42.78  ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เท่ากับ  45.14  และพิจารณาจากรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  มีกลุ่มสระสุขศึกษา
และพลศึกษาที่สูงกว่าระดับประเทศนอกนั้นต่ ากว่าระดับประเทศ  และเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา  
2554  พบว่า  ลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ในปีการศึกษา  2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้
ก าหนดเปูาหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ ๕  และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือยกระดับผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย  ปีการศึกษา  2556 
 2.2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีการศึกษา  2556 
 
3.  เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

  3.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
                 3.1.1   ครูผู้สอนในสังกัดทุกคน 

       3.1.2  นักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่  2  ทุกคน 
        3.1.3  นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดทุกคน 

3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
       3.2.1 เปูาหมาย 

                   1)  ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

             2)  นักเรียนปฐมวัยชั้นปีที่ 2 มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ - 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่สอดคล้องกับจุดหมายที่เป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546   

       3)  นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติสูงขึ้น  

       3.2.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
     1)  ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง

กับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  ได้อย่างน้อยร้อยละ  90  
          2)  นักเรียนปฐมวัยชั้นปีที่  2  ร้อยละ  90  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

       3)  นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติสูงขึ้นร้อยละ  5      
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่

กิจกรรม
สามารถไปสู่
ความส าเร็จ
ตามตัวบ่งช้ี 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ผู้รับผิดชอบ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1 ประชุมชี้แจง
การด าเนิน
โครงการ    

            ผอ.กลุ่ม
นิเทศ 

และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

1 ปฐมวัย 
1.1  จัดหา 
จัดท า
เครื่องมือ
มาตรฐานการ
ประเมิน
พัฒนาการ 
1.2  ประชุม
ชี้แจงการใช้
เครื่องมือ 
1.3  น า
เครื่องมือไป
ใช้ประเมิน
พัฒนาการ
นักเรียน 
1.4  นิเทศ 
ติดตามผล
การใช้
เครื่องมือ 
1.5  สรุป/
รายงานผล  

 
 
 

  
 
 
 

         นางทิพ
ยวิมล   ดวง

เวียงค า 
และคณะ

ศึกษานิเทศก์ 

2 ระดับ
ประถมศึกษา                
8  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
2.1  จัดสรร
งบประมาณ
ให้ศูนย์ฯ 

            นาย
ศักดิ์สิทธิ์   
สีหลวงเพชร 
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ที ่

กิจกรรม
สามารถไปสู่
ความส าเร็จ
ตามตัวบ่งช้ี 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ผู้รับผิดชอบ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

ด าเนินการจัด
กิจกรรม  
 -  จัดค่าย
วิชาการ 
 -  พัฒนาครู/
บุคลากร 
-  จัดแข่งขัน
วิชาการ 
2.2  นับสนุน
สื่อ/นวัตกรรม
พัฒนาการ
เรียนการสอน  
2.3   นิเทศ 
ติดตามผล 
2.4  สรุป/
รายงานผล 

3 ระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น               
8  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
3.1  จัดสรร
งบประมาณ
ให้ศูนย์ฯ 
ด าเนินการจัด
กิจกรรม  
  -  จัดค่าย
วิชาการ 
 -  พัฒนาครู/
บุคลากร 
 -  จัดแข่งขัน
วิชาการ 
 
 

            นางสุมาลี  
มาลาหอม 
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ที ่

กิจกรรม
สามารถไปสู่
ความส าเร็จ
ตามตัวบ่งช้ี 

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ผู้รับผิดชอบ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

3.2  
สนับสนุนสื่อ/
นวัตกรรม
พัฒนาการ
เรียนการสอน  
3.3  นิเทศ 
ติดตามผล 
3.4  สรุป/
รายงานผล 

3 สรุปรายผล             คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 

5.1 เงินงบประมาณ    800,000    บาท      (แปดแสนบาทถ้วน) 
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ   
      1.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง 
      1.2  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 
      1.3  ค่าวัสดุ               

20,000  
- 
- 
- 

 
17,000 

 

 
- 
- 

3,000 
2 ระดับปฐมวัย   

        งบประมาณ  143,000 บาท           
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน )  
โรงเรียนละ  1,000  บาท  
      2.1  ค่าอาหาร/อาหารว่าง 
      2.2  ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ 
      2.3  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 
      2.4  ค่าวัสดุ 

143,000  
 
 
 
- 

35,750 
- 
- 

 
 
 
 

71,500 
- 

14,300 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 

21,450 
3 ระดับประถมศึกษา 

8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
3.1  จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ฯ 
ด าเนินการจัดกิจกรรม  โดยใช้เกณฑ์  
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ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

โรงเรียนละ  3,500  บาท (3,500x147) 
       -  จัดค่ายวิชาการ 
       -  พัฒนาครู/บุคลากร 
       -  จัดแข่งขันวิชาการ 
3.2  สนับสนุนสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน  
3.3   นิเทศ ติดตามผล 
3.4   สรุป/รายงานผล 

514,500 - 514,500 - 

4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4.1  จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ฯ 
ด าเนินการจัดกิจกรรม  โดยใช้เกณฑ์  
โรงเรียนละ  3,000  บาท (3,000x31) 
       -  จัดค่ายวิชาการ 
       -  พัฒนาครู/บุคลากร 
       -  จัดแข่งขันวิชาการ 
4.2  สนับสนุนสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอน  
4.3   นิเทศ ติดตามผล 
4.4  สรุป/รายงานผล 

 
 
 
 
 

93,000 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

93,000 

 
 
 
 
 
- 

4 สรุป/รายงานผล 29,500 - 29,500 - 
 รวม 800,000 35,750 739,800 24,450 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
(Outputs) 
 

ครูผู้สอนสามารถจัด
ประสบการณ์และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร  ได้อย่างน้อยร้อยละ  
90  

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
-  สอบถาม 
-  การทดสอบ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 
-แบบทดสอบ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์
(Outcomes) 
 

 1)  เด็กปฐมวัยชั้นปีที่  2              
ร้อยละ  90  มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี 

การประเมินพัฒนาการ 
-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
-  สอบถาม 

แบบประเมินพัฒนาการ
เด็ก 

2) นักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับโรงเรียน  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
ระดับชาติสูงขึ้นร้อยละ  5    

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
-  สอบถาม 
-  การทดสอบ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 
-แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคารม เขต 3  มีรูปแบบการบริหาร
จัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
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โครงการ           การนิเทศการศึกษาเพ่ือเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

งบประมาณ 2557 
แผนงาน             ขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์     สพฐ.  ข้อที่ 1 
   สพป. มค.3  ข้อที่ 1 
 จุดเน้น   สพฐ.ข้อที่  1.1.1 ,1.1.2, 1.13, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 

สพป. มค.3  ข้อที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4  ,1.5 , 1.6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสง่า  โทผาวงษ์  ,นางสุมาลี  มาลาหอม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2556  - 30  กันยายน  2557 
............................................................................................................................. ....................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาจึงก าหนดไว้ในหมวด 4  มาตรา 22  กล่าวว่า “ การจัดการศึกษา 
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 
24 (5 )กล่าวว่า “ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้” 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  เห็นความส าคัญของการนิเทศ ติดตาม ความต่อเนื่อง  จึงได้จัดท าแผน/ 
การนิเทศการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ โดยจะมุ่งเน้นการนิเทศนิเทศแบบมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนผลักดันให้กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จให้มากท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลผลิต 
 2.1.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน 

2.1.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

          2.1.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามนโยบาย กลยุทธ์จุดเน้นของสพฐ.และสพป.มหาสารคาม เขต 3 
  2.2  ผลลัพธ์ 

2.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
2.2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

          2.2.3 โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์จุดเน้นของสพฐ.และสพป.มหาสารคาม  
เขต 3 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

  3.1.1   นิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  147  โรง 
  3.1.2   นิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนละ 2  ครั้ง  

3.2  ด้านคุณภาพ 
                      3.2.1โรงเรยีนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมี
คุณภาพ 

  3.2.2  โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์จุดเน้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
   
ที ่

                          กิจกรรม    ระยะเวลา        สถานที ่     ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าแผนนิเทศ ปีงบประมาณ 2557 1พย. 56- 30 พย. 56  สพป.มค.3 รอง ผอ. / ศน. 
2 จัดท าเครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 2  

ปี 2556 
1 ธค 56- 14 ธค.56 สพป.มค.3 ผอ./รองฯ/ ศน. 

3 นิเทศ ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2556 15 ธค.56 - 25 มค.57 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน.. 
4 นิเทศ ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 / 2556 10 กพ.57 - 10 มีค.57 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน.. 
5 สรุปผลนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 / 2556 11 มีค.57- 31 มีค.57 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน. 
6 จัดท าเครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 

ปี 2557 
1 เมย. 57- 30 เมย.57 สพป.มค.3 ผอ./รองฯ/ ศน. 

7 นิเทศ ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 / 2557 15 พค.57 -25 พค.57 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน. 
8 นิเทศ ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 / 2557 1 กค.57- 15  สค.57 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน. 
9 สรุปผลการนิเทศ ภาคเรียน ที่ 1 

/2557 
1 กย.57 – 20 กย.57 สพป.มค.3 ผอ./รองฯ/ ศน. 

5. งบประมาณ                                                                                                                                                                                              

            ได้รับงบประมาณ จากงบพัฒนา ของ สพป.มหาสารคาม เขต 3 จ านวน  250,000  บาท ใช้
จ่ายดังนี้ 
    
ที ่

             
                     กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

        จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 
1 จัดท าแผนนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ 10,000 - 10,000  
2 นิเทศ ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2556 

- ค่าพาหนะ ส าหรับศึกษานิเทศก์และรองผอ.ฯ 
 

57,500 
 
 

 
57,500 

 

3 นิเทศ ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 / 2556 
- ค่าพาหนะ ส าหรับศึกษานิเทศก์และรองผอ.ฯ 

 
57,500 

 
 

 
57,500 

 

4 สรุปผลการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2  / 2556 
- ค่าวัสดุจัดท าสรุปผล   

 
2,000 

 
- 

 
2,000 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
        จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ 

5 จัดท าเครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ( 25 คน x120 บาท 
x 2 วัน) 
- ค่าวัสดุ 

3,000  
- 

3,000 
 
 

 

6 นิเทศ ครั้งท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 / 2557 
- ค่าพาหนะ ส าหรับศึกษานิเทศก์และรองผอ.ฯ 

 
57,500 

  
57,500 

 

7 นิเทศ ครั้งท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 / 2557 
-ค่าพาหนะ ส าหรับศึกษานิเทศก์และรองผอ.ฯ 

 
57,500 

  
57,500 

     
    - 

8    สรุปผลการนิเทศ  ปีงบประมาณ 2557 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  

5,000 - 5,000    
      - 

                           รวมเงิน  250, 000  250,000        

 

6.   การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 6.1  ผลผลิต 
 6.1.1 ผู้บริหารด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.1.2  ครูการจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2  ผลลัพธ ์
6.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม/

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
           6.2.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น    
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   - ตรวจหลักฐานเอกสาร     
   - ประเมินการด าเนินงาน 
   - สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

- แบบนิเทศ ติดตาม 
-  แบบประเมินผล      
    การด าเนินงาน  
- แบบสัมภาษณ์ 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

7.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน ทุกกลุ่มสาระ 
7.2  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
7.3  โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์จุดเน้นอย่างมีคุณภาพ 
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โครงการ         พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวสู่การเป็น  
                             พลเมืองอาเซียน  
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.  ข้อที่  1 
      สพป.มค.3  ข้อที่  1.1.6 ,2.1.3 
จุดเน้น     สพฐ.ข้อที่    สพป.มค.3  ข้อที่  1.6 , 4.1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุมาลี  มาลาหอม 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2556 — 30 กันยายน 2557 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด “ยุทธศาสตร์ 2555 เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มุ่งปฎิรูป
ระบบความรู้ของสังคมไทยเพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล และการเตรียมความพร้อม 
ของประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 โดยมาตรการส าคัญประการหนึ่ง ได้แก ่การรณรงค์
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก เพ่ือให้คนไทยสามารถสื่อสารและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรหมแดนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาท่ีใช้ในการทางานของอาเซียน ตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียนข้อที่ 34 ว่า ภาษาท่ีใช้ในการ
ท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ( The working language of ASEAN shall be English ) 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา คร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกควบคู่ไปกับภาษาถิ่นและภาษา
ประจาชาติของตน โดยก าหนดให้ พ.ศ. 2555 เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
ให้คนไทยมีความกล้าและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ ก่อให้เกิดการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้
อย่างกว้างขวางไร้พรหมแดน สามารถสร้างศักยภาพและความพร้อมของประชาชนในการก้าวสู่การเป็น
พลเมืองอาเซียนที่มีความรอบรู้และ การแข่งขันในเวทีโลกอย่างมั่นใจ  

จากนโยบายดังกล่าว สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
จึงก าหนดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน โดย
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วน 
ของสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมผนึกความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถของ
นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือพร้อมเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติและภูมิภาคในอนาคต  
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  ผลผลิต 
  2.1.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
    2.1.2 เพ่ือวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียน 
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ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยเน้นกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
   2.1.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในส านักงาน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-learning) ตามโปรแกรม TELL ME MORE 
         2.1.4 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนา
คุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
     2.2  ผลลัพธ์ 
              2.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อม
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
    2.2.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ท าการวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเน้นกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
  2.2.3 บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สามารถ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ตามโปรแกรม TELL ME MORE 
         2.2.4 ศึกษานิเทศก์ สามารถนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 ในด้านการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
   1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด จ านวน 90 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มี
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ผลงานวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 1 คน 1 งานวิจัย  
โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน  
  3. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน 80 คน 
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษโดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ตามโปรแกรมTELL ME MORE  
         4. ศึกษานิเทศก์ เลขาศูนย์ PEER Center และคณะครูชมรมภาษาอังกฤษ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 3.2  ด้านคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารที่ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ผลงานวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 1 คน 1 งานวิจัย  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
  3. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ที่เข้าร่วม
โครงการจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ตามโปรแกรม TELL ME MORE 
         4. ศึกษานิเทศก์ เลขาศูนย์ PEER Center และคณะครูชมรมภาษาอังกฤษ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4.  กิจกรรม ระยะเวลา  สถานที่  และผู้รับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุม วางแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ต.ค.-พ.ค.56 สพป.มค.3 นางสุมาลี   

มาลาหอม 
2. ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน รายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียน 
1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้มี 
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
2. จัดอบรมการท าวิจัยการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
3.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจัดท าการวิจัยการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
4.  นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
5. จัดกิจกรรมประกวดผลงาน/นวัตกรรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน  
กิจกรรมที่ 2 การอบรมภาษาอังกฤษบุคลากรตามโปรแกรม 
TELL ME MOREรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
1.  ส ารวจรายชื่อ ข้อมูลบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
2.  ลงทะเบียนและช าระค่าใช้จ่ายเพื่อรับ User Name / Passwords 
3. บุคลากรในส านักงานเข้าเรียนภาษาอังกฤษด้วยระบบ (e-learning) 
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ตามโปรแกรม TELL ME MORE 

ต.ค.56-
ก.ย.57 

 
 

ม.ค 57 
 

ก.พ.-มิย57 
 

ก.พ.-มิย57 
ก.พ.-มิย57 

ก.ค.57 
 
 
 

ธ.ค56 
ธ.ค56 

ม.ค-ธ.ค57 
 

ม.ค-ธ.ค57 

สพป.มค.3 
 
 
 

สพป.มค.3 
 
 
 

โรงเรียนใน
สังกัด 

สพป.มค.3 

นางสุมาลี   
มาลาหอม 
 

3 สรุป รายงานและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ ส.ค.57 สพป.มค.3 นางสุมาลี  
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5. งบประมาณใช้งบประมาณ จ านวน 115,000 (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  

ที่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียน 

1.  การจัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการ
ด าเนินงานและวิทยากรในการจัดการอบรมจ านวน  
10 คน จ านวน 4 มื้อ ๆ 25 บาท (10 x 25x4) 
-  ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการด าเนินงาน
และวิทยากรในการจัดการอบรม ฯ จ านวน 10 คน  
จ านวน 2 วัน ๆ 70  บาท (10 x 70x2) 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 90 คน จ านวน 4 มื้อ ๆ 25 บาท (90 x 25x4) 
-  ค่าอาหารกลางวันส าหรับครูผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน  
90 คน จ านวน 2 วัน ๆ 70  บาท (90 x 70x2) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
1.  ค่าวิทยากรหลักในการบรรยาย จ านวน 1 คน  
     1. บรรยาย 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800  
     2. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มจ านวน 2 ชั่วโมง ๆ 600  
          รวมเป็นเงิน  1,200 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่มจ านวน 6 คน ๆ  
         5 ชั่วโมง  ๆ ละ 300  รวม  9,000     
2. จัดกิจกรรมประกวดผลงาน/นวัตกรรมและเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. กิจกรรมการคัดเลือกงานวิจัยจาก12 ศูนย์ฯละ1,500 
2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ านวน 15 คน จ านวน 2 มื้อ ๆ 25 บาท  
(15 x 25x2) 
-  ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 15 คน จ านวน 1 วัน ๆ 70  บาท (15 x 70x1) 

 
24,000 
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ที่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 2. กิจกรรมการประกวด 

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการ
ด าเนินงานในการจัดการประกวดจ านวน 10 คน  
จ านวน 2 มื้อ ๆ 25 บาท (10 x 25x2) 
-  ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการด าเนินงานใน
การจัดการประกวดจ านวน 10 คน  จ านวน 1 วัน ๆ 70  
บาท (10 x 70x1) 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมประกวด
จ านวน 36 คน จ านวน 2 มื้อ ๆ 25 บาท (36 x 25x2) 
-  ค่าอาหารกลางวันส าหรับครูผู้เข้าร่วมประกวดจ านวน  
36 คน จ านวน 1 วัน ๆ 70  บาท (36 x 70x1) 
-  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด  
จ านวน 15 คน ๆ ละ 300 บาท 
-  ค่าเงินรางวัล  
     1.  รางวัลที่ 1 จ านวน 3,000 บาท   
     2.  รางวัลที่ 2 จ านวน 2,000 บาท 
      3. รางวัลที่ 3 จ านวน 1,000 บาท 
 

5,520 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
6,000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
6,000 

 
 
 
 

 
 
 

500 
 
 

700 
 

1,800 
 

2,520 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม     
 4.  สรุป รายงานและประเมินผลการด าเนินงาน 380   380 
 รวม 72,200 40,500 31,320 380 
2 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในส านักงาน 

1.ค่าลงทะเบียนในการเข้าเรียนของบุคลากรในส านักงาน
จ านวน 80 คนๆละ535 บาท(ระยะเวลาในการเรียน 1ปี )  
2.ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
3. สรุป รายงานและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
42,800 

 
 

  
42,800 

 

 
 
 
 

 รวม 42,800  42,800  
รวมทั้งสิ้น 115,000 40,500 74,120 380 
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6. การประเมินผล 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้  
ผลผลิต  
1. คร ูนักเรียน ในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80  
2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร
พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน  
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในส านักงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) ตามโปรแกรม TELL ME MORE 
4. ผลงานวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน 1 คน 1 งานวิจัย  
ผลลัพธ์  
1. ครู นักเรียน ในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร
พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน  
3. บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สามารถพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ตาม
โปรแกรม TELL ME MORE ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. ผลงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
 

สังเกต ส ารวจ สอบถาม  
สัมภาษณ์  
ประเมินผลงาน  
ประเมินความพึงพอใจ  
สังเกต ส ารวจ สอบถาม  
สัมภาษณ์ ประเมิน  

แบบสังเกต ส ารวจ 
สอบถาม สัมภาษณ์  
แบบบันทึกข้อมูล  
แบบประเมิน  
แบบสังเกต ส ารวจ  
สอบถาม สัมภาษณ์  
แบบบันทึกข้อมูล  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารที่ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มี 
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ผลงานวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 1 คน 1 งานวิจัย  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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  3. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ได้พัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารและทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
มาใช้การปฏิบัติงานและ ชีวิตประจ าวัน และเป็นการเตรียมความพร้อมของข้าราชการในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
         4. ศึกษานิเทศก์ เลขาศูนย์ PEER  Center และคณะครูชมรมภาษาอังกฤษ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 3 ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มี 
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ  ขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2557 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่  1 ,สพป.มค.3  ข้อที่  1 
จุดเน้น   สพฐ  ข้อที่  1.1, 1.2  ,สพป.มค.3 ข้อที่  1,2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร  นางนิลรัตน์  โคตะ  และนายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2556 - 30  กันยายน  2557 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี 
ความสมดุลทั้ง  ด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต  โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2557  จะมีการ
ด าเนินการใช้ในปีการศึกษา  2557  โดยหลักสูตรมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรู้  เจตคติ  และทักษะตาม
มาตรฐานของหลักสูตร  ซึ่งภาพความส าเร็จของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2557  
และ  2551  คือการใช้หลักสูตร  การประเมินผลหลักสูตร  รวมถึงผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร  ซึ่ง
ก็คือ  ความรู้  ทักษะ  สมรรถนะและคุณลักษณะที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนนั่นเอง 

เพ่ือให้การใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  ในการจัดการเรียนรู้ทั้งใน
ด้านของการใช้หลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  และผลผลิตที่เกิดจากหลักสูตร  
กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงให้จัดท าโครงการขึ้น  เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน
การใช้หลักสูตรของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร  พุทธศักราช  2557 
 2.  เพื่อประเมินการใช้หลักสูตรแกนกลาง ฯ  พุทธศักราช 2551 
 3.  เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ  
พุทธศักราช  2551 
 
3.  เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  1.  ผู้บริหารโรงเรียน  จ านวน  147  คน 
  2.  ครู  จ านวน  150  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  ผู้บริหาร  คณะครู  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร ฯ  พุทธศักราช  2557 
 2.  คณะครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะของนักเรียน  ตาม
หลักสูตรแกนกลาง ฯ  พุทธศักราช  2551 
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4.  กิจกรรมระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรมสามารถน าไปสู่ความส าเร็จตาม

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
 
 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

การจัดท าโครงการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
การประเมินการใช้หลักสูตร ฯ 
 
การจัดท าคู่มือประกอบการฝึกอบรม ฯ 
การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้
หลักสูตร ฯ พุทธศักราช  2557 
  4.1  ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่ 
  4.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  4.3  คณะครู 
การประชุมเพ่ือการพัฒนาและประเมิน
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน  (ประถมศึกษา) 
การประชุมการใช้หนังสือเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติม  ตามหลักสูตร ฯ  พุทธศักราช  
2557  (ม.ต้น) 
การนิเทศ  ติดตาม  การใช้หลักสูตร ฯ 
พุทธศักราช  2557 
รายงาน  สรุปผลโครงการ 

ตุลาคม - ธันวาคม  2556 
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 
 
กุมภาพันธ์  2557 
 
 
มีนาคม  2557 
เมษายน  2557 
พฤษภาคม  2557 
เมษายน  2557 
 
 
พฤษภาคม  2557 
 
 
มิถุนายน – กันยายน  2557 
 
กันยายน  2557 

สพป.มค. 3 
ร.ร.ในสังกัด 

 
โรงพิมพ์ 

 
 

รร. 
รร. 

สพป.มค.3 
สพป.มค.3 

 
 

สพป.มค.3 
 
 

ร.ร.ในสังกัด 
สพป.มค.3 
สพป.มค.3 

ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
ศน.ศักดิ์สิทธิ์
และคณะ 
ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 
 
 
ศน.ศักดิ์สิทธิ์
และคณะ 
 
ศน.นิลรัตน์และ
คณะ 
 
ศน.ศักดิ์สิทธิ์
และคณะ 
 
ศึกษานิเทศก์ 
 
ศน.ศักดิ์สิทธิ์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้   170,000 บาท 
 ใช้งบประมาณส าหรับการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากงบเพ่ิม
ประสิทธิผลกลยุทธ์  จ านวน  170,000  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  
ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน งบประมาณ 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
 
. 

การจัดท าโครงการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
การประเมินการใช้หลักสูตร ฯ 
การจัดท าคู่มือประกอบการฝึกอบรม ฯ 
การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้
หลักสูตร ฯ พุทธศักราช  2557 
  4.1  ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่ 
  4.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  4.3  คณะครู 

- 
- 

14,400 
 
 

62,400 
34,500 
36,000 

- 
- 
- 
 
 

18,400 
34,000 
36,000 

- 
- 

14,400 
 
 

44,000 
- 
- 

- 
- 
- 
 
 
- 

500 
- 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน งบประมาณ 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 

การประชุมเพ่ือการพัฒนาและประเมิน
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน  (ประถมศึกษา) 
การประชุมการใช้หนังสือเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติม  ตามหลักสูตร ฯ  พุทธศักราช  
2557  (ม.ต้น) 
การนิเทศ  ติดตาม  การใช้หลักสูตร ฯ 
พุทธศักราช  2557 
รายงาน  สรุปผลโครงการ 

18,000 
 
 

3,720 
 
 
- 
 

980 

17,500 
 
 

3,500 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

500 
 
 

220 
 
 
- 
 

980 
รวม 170,000 109,400 58,400 2,200 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (output) 
-  ผู้บริหาร  คณะครู  มีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ  
พุทธศักราช  2557 
-  คณะครู  มีการอบรมพัฒนาคุณลักษณะ 
สมรรถนะและการใช้หนังสือเรียนของนักเรียน 
 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การส ารวจความพึงพอใจ 
 
 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 
 

ผลลัพธ์  (outcome) 
-  ผู้บริหาร  คณะครู  มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฯ  
พุทธศักราช  2557 
-  คณะครู  มีการพัฒนาคุณลักษณะ  สมรรถนะและ
การใช้หนังสือเรียนของนักเรียน 
 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การส ารวจความพึงพอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

 
 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1.  ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่  ระดับสถานศึกษา.  คณะครู  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร ฯ  พุทธศักราช  2557 
 7.2.  คณะครูมีการพัฒนานักเรียนในด้านสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตร 
ได้ดีขึ้น 
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โครงการ    ขับเคลื่อนการพัฒนาการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน                                           
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ. ข้อที่  1      
    สพป.มค.3  ข้อที่ 1 
จุดเน้น    สพฐ .ข้อที่ 1.1 
    สพป.มค.3 ข้อที่ 1 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นางนิลรัตน์ โคตะ และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 

 รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยประกาศให้การศึกษา
เป็นวาระแห่งชาติ  ให้ปี  2556  เป็นปีแห่ง  “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”  ก าหนด
เปูาหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด  วิเคราะห์  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่  21  มีนโยบายเร่งรัดด าเนินการ  8  ประการ  โดยนโยบายข้อ
แรกกล่าวถึงการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด  
วิเคราะห์  แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการด ารงชีวิตและเป็นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ
ศาสตร์อื่นๆ  ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการขับเคลื่อน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยก าหนดโครงการ
พัฒนาการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21  และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง โดยใช้
กระบวนการวิจัย  ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนต้องตระหนัก
และให้ความส าคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  โดยการส่งผ่านครูผู้สอนในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ใน
การนี้จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาลด้านการศึกษาท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้อยู่ในอันดับที่สูงขึ้นต่อไป 
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       2.  วัตถุประสงค์   
2.1  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง

ทางคณิตศาสตร์  ตามแนวคิด  Open Approach  และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง โดยใช้
กระบวนการวิจัย 
 2.2  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน    
 

3.  เป้าหมาย   
   3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  ร้อยละ  80  ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด  Open Approach   

         3.1.2  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  ร้อยละ  100  ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  
  3.1.4  โรงเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการและการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ร้อยละ  100  
   3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
           3.2.1  ครูผู้สอนมีความตระหนักและสามารถน าความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงและสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.2.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
         3.2.3  โรงเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการและการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ 
4.  กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ 

มกราคม  2557 สพป.มค.3 
นางนิลรัตน์ โคตะ 

 2 ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน (ประธานศูนย์/เลขาฯ) 
3 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ 

การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด Open 
Approach /การน าสื่อแนวการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง สู่ชั้นเรียน          
(ครู ป.3)/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สะท้อนผลการ
ด าเนินงานระดับศูนย์ฯ  

เมษายน-พฤษภาคม  
2557 

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 
ประธานศูนย์ฯ         

นางนิลรัตน์ โคตะ 
คณะศึกษานิเทศก์   

4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สะท้อนผลการด าเนินงาน  กรกฎาคม-สิงหาคม  
2557 

สพป.มค.3 นางนิลรัตน์ โคตะ 
คณะศึกษานิเทศก์ 

5 สรุป/รายงานโครงการ สิงหาคม  2557 สพป.มค.3 นางนิลรัตน์ โคตะ 
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5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน   85,000  บาท  (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ถัวจ่ายได้ทุกรายการ   
 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน (ประธานศูนย์/เลขาฯ/
คณะกรรมการ) 40 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(401120)  
-เอกสารประกอบการประชุม 

9,800 -  
 

4,800 

 
 
 
5,000 

2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิด ขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิด Open 
Approach /  การน าสื่อแนวการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง สู่ชั้นเรียน (ครู ป.
3) / แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สะท้อนผลการด าเนินงาน  
(ศูนย์ฯ) 
-จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ฯ ด าเนินการ  ศูนย์ฯ ละ            
5,000 บาท  (12×5,000) 

60,000   
 
 
 
 
 

60,000 

 
 
 

 

3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สะท้อนผลการด าเนินงาน   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ประธานศูนย์/เลขาฯ/
คณะกรรมการ/ตัวแทนครูน าเสนอผลงาน) รวม   
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(1001120)  
-วัสดุอุปกรณ์ประกอบการด าเนินงาน 

14,200   
 
 

12,000 

 
 
 
 
2,200 

4 สรุป/รายงานโครงการ 1,000     1,000 
รวม 85,000 - 76,800 8,200 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  85,000 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อย่างน้อยร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิด Open Approach และสอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมอง 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

1. แบบนิเทศ ติดตาม 
2. แบบสอบถาม  
3. แบบตรวจสอบ
เอกสาร 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงสอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสมองด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
-ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามีเครือข่ายการพัฒนา
วิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงของผู้เรียน 

  

 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1  ครูผู้สอนมีความตระหนักในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะ 

การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์    
7.2  ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง

สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          7.3  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ           

7.4  โรงเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
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โครงการ      พัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนด้านการจัดการศึกษาพิเศษ  
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลผลิตที่  4      เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ   
สนองกลยุทธ์       สพฐ.    ข้อที่  1,3,4,5  
              สพป.มค.3  ข้อที่  1,3,4,5   
จุดเน้น    สพฐ.ข้อที่ 1.3 ,2.2,2.3,3.1,3.2 
    สพป.มค. 3  ข้อที่  3,5,6,7,8 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2556 -  30  กันยายน  2557 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  ขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและพัฒนา
ประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ ศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และได้ก าหนดนโยบาย 
และจัดท าแผนปฏิบัติการที่สนับสนุน การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษา  และผลผลิตด้านเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การพัฒนาสมรรถภาพ  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซึ่งมอบหมายให้ทุกส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาส ารวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วมในพ้ืนที่  เพ่ือวางแผน ในการบริหารจัดการและจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วมทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 จากการส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(นักเรียนพิการเรียนร่วม)ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ปีงบประมาณ  2556  มีจ านวน
นักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งสิ้น   จ านวน  2,193  คน  จากจ านวนนักเรียนที่มีความพิการดังกล่าว  
ผู้บริหารและครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ  โดยเฉพาะการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และแผนการสอนรายบุคคล(IIP)  เพ่ือให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน
นักเรียนให้มีคุณภาพ  ผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต  (Outputs) 
   2.1.1  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 
  2.1.2  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนด้านการคัดกรองนักเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                    
  2.1.3  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  2.1.4  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลและการน าไปใช้ 
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  2.1.5  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
  2.1.6  เพ่ือนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับโรงเรียน              
แกนน าจัดการเรียนร่วม 
  2.2  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
   2.2.1  เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาพิเศษ 
  2.2.2  เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษและน าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการนิเทศ  ก ากับติดตามให้ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนานักเรียนและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่อง               
ทางการเรียนรู้  
  2.2.4  เพื่อให้นักเรียนพิการเรียนร่วมในสังกัดทุกคนได้รับการจัดการเรียนการสอน                      
และการบริการ สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 
 3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในสังกัดทุกคน 
  3.1.2  ครูผู้สอนที่รับผิดชอบการจัดการเรียนร่วมโรงเรียนละ 1 คน  จ านวน  147  คน 
  3.1.3  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน  จ านวน  147  คน 

 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  เป้าหมาย 

        1)  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้านการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2)  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนร่วมได้ตามมาตรฐานหลักสูตร 
       3)  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพและมีพัฒนาการดีขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
4.  กิจกรรมระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ผู้บริหารและครูผู้สอนการศึกษา
พิเศษในโรงเรียน  
 

1-20  พ.ย. 2556 สพป. มค. 3 นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 

2 ประชุมคณะท างานชี้แจงโครงการ   มกราคม  2557 สพป. มค. 3 นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

3 ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ                 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มรม.  มมส.  
สพป.มค. 1-3 เทศบาล  อบจ. ฯลฯ 
  
 

มกราคม  2557 
 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดมหาสารคาม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
- นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 

4 ฝึกอบรมครูผู้สอน  147  คน  2  วัน   
วันที่  1  การเขียนแผน IEP  ใหม่ 
วันที่  2  การเขียนแผน IIP  ใหม ่

7-8  เม.ย. 2557 ห้องประชุมพระมิ่ง
เมือง สพป.มค.3 

นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 

5 ผู้บริหารและครูผู้สอนน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการจัด
การศึกษาพิเศษที่โรงเรียน 

ปีการศึกษา  2557 โรงเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 

- ผู้บริหาร 
- ครูผู้สอน 

6 นิเทศ  ก ากับติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย  
ภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

ปีการศึกษา  2557 ทุกโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์ฯ 

7 ประเมินผลโครงการ 
      7.1  สรุปผลจากเครื่องมือนิเทศ
ติดตามโรงเรียน 
      7.2  ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  
นักเรียน  และผู้ปกครอง 
      7.3  ประชุมผู้เกี่ยวข้องสะท้อน
คิด  (Feedback)  
      7.4  จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร  
ครูผู้สอน  และนักเรียน  เพ่ือแสดง
ผลงาน  (Symposium)  

กันยายน  2557 ห้องประชุมพระมิ่ง
เมือง สพป.มค.3 

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
และคณะนิเทศ จาก ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  และ 
เครือข่ายความร่วมมือ 

8 สรุปรายงานผลโครงการ/เผยแพร่ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการศึกษาพิเศษ 

กันยายน  2557 สพป.มค. 3 - ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ  
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5.  งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ     จ านวน  127,000  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้   

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดท าร่างโครงการฝึกอบรม - - - - 
2 ประชุมชี้แจงโครง/กิจกรรมฝึกอบรม - - - - 
3 ประชุมเครือข่ายสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร

ด้านการศึกษาพิเศษ  
    -  ค่าพาหนะรถรับจ้าง  จ านวน  2  คน  คนละ  300  
บาท/วัน  (300x2) 

 
 
 

600 

 
 
 
- 

 
 
 

600 

 
 
 
- 

4 ฝึกอบรมครูผู้สอน ด้านการจัดท าแผน IEP  และ  IIP 
โรงเรียนละ  1  คน  ทุกโรงเรียน  2  วัน 
วันที่  1  การเขียนแผน IEP  ใหม่ 
วันที่  2  การเขียนแผน IIP  ใหม ่
-  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม   120  บาท/วัน 
จ านวน  150  คน  (150x120x2) 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน  1  คน  ชัว่โมงละ  600  
บาท  จ านวน  12  ชั่วโมง  (600x12) 
-  ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุฝึกอบรม  จ านวน  147  คนๆ ละ  
50  บาท  (50x147) 
-  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ  พิธีเปิด  จัดท าปูายไวนิล 

 
 
 
 

36,000 
 

7,200 
 

7,350 
 

5,000 

 
 
 
 
- 
 

7,200 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

36,000 
 
- 
 
- 
 

3,000 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

7,350 
 

2,000 
5 การจัดประชุมสัมมนา (Symposium)   ร่วมจัดนิทรรศการ

สะท้อนคิด  (Feedback) โรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียน
แกนน า  รวม  16   โรง  โรงเรียนละ  10  คน  จ านวน  1  
วัน 
-  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  วันละ  120  บาท                        
จ านวน   160  คน  (160x120) 
-  ค่าตอบแทนการจัดนิทรรศการ  จ านวน  16  โรง  
โรงเรียนละ  1,500  บาท (1500x16) 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน  2  คน  ชัว่โมงละ  600  
บาท  จ านวน  3  ชั่วโมง  (600x3x2) 
-  ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุประกอบการจัดประชุมสัมมนา  
จ านวน  160  คนๆละ  50  บาท  (160x50) 
-  ค่าด าเนินการอ่ืนๆ  พิธีเปิด  จัดท าปูายไวนิล 
 

 
 
 
 
 

 19,200 
 

24,000 
 

3,600 
 

8,000 
5,000 

 
 
 
 
 
- 
 

24,000 
 

3,600 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

19,200 
 
- 
 
- 
 
- 

3,000 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

8,000 
2,000 
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ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนจัดการเรียน
ร่วม  (ใช้งบประมาณจากโครงการนิเทศฯ) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

9 ประชุมคณะท างานสรุปรายงานผลโครงการ  จ านวน  20  
คน 
-  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  วันละ  120  บาท                        
จ านวน  1  วัน  (120x20) 
-  ค่าถ่ายเอกสาร/วัสดุประกอบการจัดประชุมสัมมนา  
และจัดพิมพ์สรุปรายงานผลโครงการจ านวน  20  เล่ม 

 
 
 

2,400 
 

8,650 

 
 
 
- 

 
 
 

2,400 

 
 
 
- 
 

8,650 
รวม 127,000   34,800 64,200 28,000 

*  หมายเหตุ    ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีวัดและ 
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

1.  ผู้บริหารโรงเรียนมีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษา
พิเศษ  ระดับดีมาก 
2.  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาพิเศษและน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีคุณภาพ  ระดับดีมาก 
3.  ครูผู้สอนสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และ 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ของนักเรียนพิการเรียนร่วมได้ครบทุกคน  มีผล
การประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 

การสังเกต 
การสอบถาม 
การทดสอบ 
การนิเทศ 
ติดตาม 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 
แบบนิเทศ 
ติดตาม 
ประเมินผล
โครงการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  มีแผนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาพิเศษ  และข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วมอย่างชัดเจน 
 7.2  โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาพิเศษและจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนพิการเรียนร่วม  ได้อย่างมีคุณภาพ 
 7.3  นักเรียนพิการเรียนร่วมในสังกัดทุกคนได้รับบริการด้านการศึกษา  สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวก                    
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั่วถึง  และเป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 



128 
 

 
 
โครงการ  พุทธบุตรพุทธธรรมน าทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน   
                               ปีที ่4 
แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ. ข้อที่ 2 
                   สพป.มค.3 ข้อที่ 2 
จุดเน้น สพป.มค.3 สพฐ. ข้อที่ 1.2 
                   สพป.มค.3 ข้อ2 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  คุ้มวงศ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2556 - 30  กันยายน  2557 
............................................................................................................................. ....................................... 
1.หลักการและเหตุผล 
  “เยาวชน”  คืออนาคตของชาติ  ในสภาพปัจจุบันมักจะประสบปัญหาทางด้านจิตใจ
เสื่อมซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  อันเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝุายจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะหากปล่อยช้าไป ปัญหาก็นับวัน
จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น  ถ้าไม่มีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ จะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ ถึงแม้ว่า
กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความส าคัญในเรื่องนี้มากโดยเน้นการสอนวิชาพระพุทธศาสนาสอดแทรกใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาแล้วก็ตาม ปัญหาการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมของนักเรียนจะมีมากข้ึน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านชู้สาว การขาดระเบียบวินัย การขาดความ
รับผิดชอบในหน้าที่ ปัญหาด้านสารเสพติด การพนันและพฤติกรรมการหลบเรียน หนีเรียน 
  การฝึกปฏิบัติโดยการน าหลักค าสอนของพุทธศาสนา โดยวิธีการให้นักเรียนชายบวช
สามเณรศึกษาปฏิบัติธรรม และนักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี อย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์ ถึงแม้จะไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถท าให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กลุ่มนักเรียนที่ดีอยู่แล้วมีความรู้เข้าใจโลกและทักษะในชีวิตมากยิ่งขึ้น และการส่งเสริมให้
เยาวชนท าความดีเพ่ือเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่
พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึง
จัดท าโครงการพุทธบุตร พุทธธรรม น าทางชีวิต บวชบรรพเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมี
พระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 

2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับการขัด
เกลาอุปนิสัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต ห่างไกลจากยา
เสพติดโดยผ่านการบวชสามเณรและบวชศีลจาริณี ก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ 
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 3. เพ่ือให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นจน
น าไปสู่การพัฒนาครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 
  4.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  4.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  4.2 ซื่อสัตย์สุจริต    4.6 มุ่งม่ันในการท างาน 
   4.3 มีวินัย     4.7 รักความเป็นไทย 
  4.4 ใฝุเรียนรู้     4.8 มีจิตสาธารณะ 
3.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 31 โรงเรียน 
                     2. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ทุกคน ในสังกัด 
 ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เกิดการพัฒนาตนเอง รู้จักคิดเป็น  ท าเป็น
แก้ปัญหาเป็น  เป็นเยาวชนที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม เป็นผู้มีลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

4. กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่  และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนิน

โครงการวางแผนการด าเนินโครงการ 
 ก.ค.– ส.ค. 5 ห้องประชุม 

สพป.มค.3 
นายณัฐพล  คุ้มวงศ์ 
 
 2 การบวชสามเณร และบวชศีลจาริณี ส.ค. – ต.ค. 57 โรงเรียนในสังกัด/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3 สรุปผลการด าเนินโครงการ/เผยแพร่

โครงการ 
ต.ค. 57 ห้องประชุม 

สพป.มค.3 
หมายเหตุ  ก าหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
5. งบประมาณ 

งบประมาณ จ านวน 120,000 (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ 
1,250 

 
- 1,250 - 

 

2 การด าเนินการงานบวชสามเณร – บวชศีลจาริณี 
- ค่าด าเนินการจัดบวชสามเณร-บวชศีลจาริณ ี
  (ค่าจีวรเครื่องบวช,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร ฯลฯ) 

 
117,500 

 

 
- 

 
117,500 

 

 
- 

3 สรุปผลการด าเนินงาน 1,250 - - 1,250 
 รวม  (สองแสนแปดพันบาทถ้วน) 120,000 - 118750 1,250 

หมายเหตุ       ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ 

- โรงเรียนขยายโอกาส ทั้ง 31 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
- นักเรียนมีความประพฤติท่ีดี มีคุณธรรม 

- การรายงาน 
- การประเมิน 

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดท้ัง 31 โรงเรียน เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการบวชสามเณร และศีลจาริณี 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรักในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ 
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โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ. ข้อที่  2 
                   สพป.มค.3 ข้อที่  2 
จุดเน้น สพป.มค.3 สพฐ. ข้อที่  1.2 
                   สพป.มค.3 ข้อที่  2 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐพล  คุ้มวงศ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2556 - 30  กันยายน  2557 
.......................................................................................................................................................... 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545หมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข สังคมไทยปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและ   การ
สื่อสาร เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก สังคมมีค่านิยมในการบริโภควัตถุมากขึ้น 
ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงผลประโยชน์ และเห็นแก่ตัว ท าให้สังคมเสื่อมทรามลง การปลูกฝังให้เยาวชน
ได้มีจิตส านึก ตระหนักและเห็นความส าคัญของการน าเอาคุณธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงามมาใช้
ในการด ารงชีวิตนั้น จึงมีความจ าเป็นที่สถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน ต้องร่วมมือกัน
ส่งเสริม และปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรม และค่านิยม ที่ถูกต้อง 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ปีการศึกษา 2557 เพ่ือยกระดับความเข้มแข็งและยั่งยืนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้
นักเรียนเป็นคนดีคนเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรม และให้โรงเรียนพัฒนาตนเองเป็นต้นบุญต้นแบบและ
แบบอย่างที่ดีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงจัดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 

2.วัตถุประสงค์  
 2.1 ผลผลิต 
  2.1.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนแม่ข่ายโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 

  2.1.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีจัดกิจการรมโครงงานคุณธรรม 
 2.2 ผลลัพธ์ 
  2.2.1 โรงเรียนแม่ข่ายโรงเรียนวิถีพุทธสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
  2.2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการท า
โครงงานคุณธรรม 
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3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 โรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมชั้นน าในสังกัด  จ านวน  16 โรงเรียน 
  3.1.2 โรงเรียนในสังกัดได้ด าเนินการจัดท าโครงงานคุณธรรม จ านวน 147 โรงเรียน 
 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนวิถีพุทธคุณธรรมชั้นน าสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

          3.2.2 โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม และกิจกรรมจิตสาธารณะด้าน
สังคมสิ่งแวดล้อม 
 

4. กิจกรรม ระยะเวลา  สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรม  ม.ค. 57 สพป.มค.3 นายณัฐพล  คุ้มวงศ์ 
2 ประชุมยกระดับโรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม ก.พ. 57 สพป.มค.3 
3 ประชุมขับเคลื่อนคุณธรรม และ ท าบันทึก

ข้อตกลง 
พ.ค. 57 สพป.มค.3  

4 ประกวดโครงงานระดับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ส.ค. 57 ศูนย์ฯ  

5 ประกวดโครงงานระดับ สพป.  ส.ค. 57 สพป.มค.3  
6 สรุปรายงานผล ก.ย. 57 สพป.มค.3 

 
5. งบประมาณ   

งบประมาณ จ านวน 40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

คุณธรรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่อง คณะกรรมการ 
  จ านวน 20 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  จ านวน 20 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

 
1,000 

 
 

1,400 
200 

 
- 
 
 
- 
- 

 
1,000 

 
 

1,400 
200 

 
- 
 
 
- 
- 

2. กิจกรรมประชุมยกระดับโรงเรียนแม่ข่าย
คุณธรรม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่อง ผู้เข้าร่วมประชุม 
  จ านวน 25 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  จ านวน 25 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

 
 

1,250 
 

1,750 
 

500 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

1,250 
 

1,750 
 

500 

 
 
- 
 
- 
 
- 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนคุณธรรม และ ท า

บันทึกข้อตกลง (MOU) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่อง ผู้เข้าร่วมประชุม 
  จ านวน 160 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 
  จ านวน 160 คนๆละ 70 บาท 1 มื้อ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าจัดท าคู่มือด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ 
  จ านวน 200 เล่มๆละ 15 บาท 
- ค่าจัดท าปูาย 

 
 

8,000 
 

11,200 
 

3,300 
3,000 

 
1,200 

 
 
- 
 
- 
 

3,300 
- 

 
 

8,000 
 

11,200 
 
- 

3,000 
 

1,200 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

4. การจัดประกวดโครงงาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวด
โครงงาน 
  โครงงานๆ 5 คนๆละ 400 บาท  จ านวน 2 ชุด 
- ค่าปูายโครงการ 

 
4,000 

 
1,200 

 
- 
 
- 

 
4,000 

 
1,200 

 
- 
 
- 

5. ค่าวัสดุในการด าเนินโครงการ 2,000 - - 2,000 
 รวม  40,000 3,300 34,700 2,000 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

6.1 โรงเรียนแม่ข่ายวิถีพุทธสามารถพัฒนาเป็น
โรงเรียนต้นแบบ 
6.2 โรงเรียนในสังกัดมีรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
6.3 โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าโครงงาน
คุณธรรม ระหว่างโรงเรียน 
6.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการ
ด าเนินโครงงานคุณธรรมเยาวชนท าดีถวายในหลวง 

- ประเมิน  
 
- ประเมิน 
 
- ประเมิน 
 
- ประเมิน 

- แบบประเมิน 
 
- แบบประเมิน 
 
- แบบประเมิน 
 
- แบบประเมิน 
 

 
 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนแม่ข่ายวิถีพุทธสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
   7.2 โรงเรียนในสังกัดมีรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจนและยั่งยืน 
 7.3 โรงเรียนในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 7.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ โดยกระบวนการจัดกิจการโครงงาน
คุณธรรม โครงงานจิตสาธารณะ 
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โครงการ   ประกวดหน่วยงานส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์     สพฐ. ข้อที่  2 
                    สพป.มค.3 ข้อที่ 2 
จุดเน้น    สพฐ. ข้อที่  1.2 
                    สพป.มค.3 ข้อที่  2 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณัฐพล  คุ้มวงศ์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2556 - 30  กันยายน  2557 
.......................................................................................................................................................... 
 

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้สมัครเข้ารับการประเมิน  
เพ่ือรับรางวัลคุณภาพฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ประจ าปีการศึกษา 2556 (V-Star Quality Award) รับรางวัล
โล่พระราชทานหน่วยงานการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ได้ก าหนดการประเมินดังนี้ 
   วันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการประเมินฯ ลงเยี่ยมประเมินหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีเข้าร่วมประเมินรางวัลคุณภาพฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก 
   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 น าเสนอผลงานหน่วยงานทางการศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ ณ ชมรมพุทธ
ศาสตร์สากลฯ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี 
   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการประเมินฯ ลงเยี่ยมประเมินหน่วยงานทางการศึกษาที่
เข้าร่วมประเมินรางวัลคุณภาพฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก รอบชิงชนะเลิศ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงจัดโครงการประกวด
หน่วยงานส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์  

 2.1 ผลผลิต 
  เพ่ือยกระดับการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาในสังกัด 

 2.2 ผลลัพธ์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผ่านการประเมิน และ 
ได้รับรางวัลคุณภาพฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ประจ าปีการศึกษา 2556 (V-Star Quality Award) รับรางวัลโล่
พระราชทานหน่วยงานการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
 
3.เป้าหมาย 

 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
   3.2 โรงเรียนในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
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4. กิจกรรม ระยะเวลา  สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานจัดท าผลงาน  ม.ค. 57 สพป.มค.3 นายณัฐพล  คุ้ม

วงศ ์2 ประชุมคณะกรรมการรับการประเมินฯ ธ.ค. 56 - ก.พ. 57 สพป.มค.3 
3 รับการประเมินฯ ธ.ค. 56 - ก.พ. 57 สพป.มค.3  
4 สรุปรายงานผล ก.ย. 57 สพป.มค.3  

 

5. งบประมาณ   
งบประมาณ จ านวน 68,000  บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมา

ณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมประชุมคณะท างานจัดท าผลงาน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่อง คณะกรรมการ 
  จ านวน 31 คนๆละ 25 บาท 1 มื้อ 

 
775 

 
- 

 
775 

 
- 

2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการรับการประเมินฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่อง คณะกรรมการ 
  จ านวน 60 คนๆละ 25 บาท 1 มื้อ 

 
1,500 

 
- 

 
1,500 

 
- 

3.  ค่าด าเนินการน าเสนอผลงานเพ่ือรับการประเมินฯ  
(3 ครั้ง) 
- ค่าจัดสถานที่  , ค่าจัดท า VTR น าเสนอ , 
 ค่าเหมาเต็นท ์, ค่าจัดท าเอกสาร, ค่าอาหาร และ  
 เครื่องดื่ม , ค่าจัดท าปูาย , ค่าสนับสนุนโรงเรียน
จัดท านิทรรศการ , ค่าของที่ระลึก- ฯลฯ 

65,225 - 65,225 - 

4. ค่าจัดท ารายงานโครงการ 500 -  500 
 รวม  68,000 - 67,500 500 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ผ่านการประเมิน และ 
ได้รับรางวัลคุณภาพฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ประจ าปี
การศึกษา 2556 (V-Star Quality Award) 

- ประเมิน  
 

- แบบประเมิน 

 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผ่านการประเมิน และ 
ได้รับรางวัลคุณภาพฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก ประจ าปีการศึกษา 2556 (V-Star Quality Award) 
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โครงการ     พัฒนากิจการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อ 2 
     สพป.มค.3 ข้อ 2 
จุดเน้น     สพฐ.  1.2   
     สพป.มค.3 ข้อ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ      นางบุพวัณย์  เทศพรม    
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม  2556 - 30 กันยายน 2557  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  โดยมาตรา 80 (3) ระบุว่า   รัฐต้อง
จัดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม  จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  จัดการศึกษาอบรมให้
เกิดความรู้คู่คุณธรรม  มีกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่ก้าวหน้า และทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย  ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550, 2550) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ที่กล่าวว่า  การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่ง
เป็นก าลังส าคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม   มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา  
การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุก
คนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2552) โดยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายไว้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น   คนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของ
ตนเอง  มีวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรม  ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย และรักการออกก าลัง
กาย  มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  ยึดมั่นในวิถีการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์ และสร้างสิ่งที่
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ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2552)  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  2551 โดยมาตรา 8 ระบุว่า  คณะลูกเสือแห่งชาติ  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้  เพ่ือความสงบ
สุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  และมาตรา  9  ระบุว่า  ให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริม 
และสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ส านักงานลูกเสือจังหวัด  ส านักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ, 2551)  
ดังนั้น  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 และวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติดังที่กล่าวมาแล้วนับเป็นหน้าที่
โดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมเติมจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลักท้ัง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552)   
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
3  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ตามมาตรา 8  แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ. 
2551 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  
โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเป็นแนวทางในการพัฒนา  จึงได้เสนอโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ขึ้น  เพ่ือพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ให้มีความรู้  ทักษะ เข้าใจทักษะชีวิต ตามแนวทางของคณะลูกเสือแห่งชาติ
สืบไป 

2. วัตถุประสงค์  
     2.1  เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้มีความรู้  
ทักษะ เข้าใจทักษะชีวิต ตามแนวทางการพัฒนาเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 2.2  เพ่ือให้คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา/บุคลากรทางลูกเสือ/นักเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์  ตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและการฝึกอบรม
เยาวชนตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลก  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ 

 2.3  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีลูกเสือให้เป็นโรงเรียนวิถีลูกเสือต้นแบบ ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนโดยการประยุกต์ใช้กิจกรรมลูกเสือกับกลุ่มสาระหลักและกิจกรรมเสริมอย่างเป็นระบบ  อย่าง
น้อยศูนย์ละ 1 โรงเรียน 

 2.4  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ 
 2.5  เพ่ือพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีคุณวุฒิ  ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการให้การ

ฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีตามที่หลักสูตรแต่ละระดับก าหนด  หลักสูตร B.T.C สามัญและส ารองอย่างละ 
1 รุ่น 
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3. เป้าหมาย  

           3.1 ด้านปริมาณ  
  3.1.1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม   

เขต 3  จ านวน  23  คน  จ านวน  2  ครั้ง 
  31.2 อบรมพัฒนานายหมู่ลูกเสือ 3 D และสื่อ IT กองลูกเสือโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 (รวมโรงเรียนเอกชน)  จ านวน  
31 โรงเรียน  นายหมู่ลูกเสือ จ านวน  120 คน 
  3.1.3 ได้โรงเรียนวิถีลูกเสือต้นแบบ อย่างน้อยศูนย์ละ 1 โรงเรียน 
  3.1.4 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผ่านการอบรมหลักสูตร B,T.C. สามัญและส ารอง     
จ านวน 120 คน 
  3.1.5 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผ่านการอบรมหลักสูตร A.T.C. สามัญรุ่นใหญ่ จ านวน     
60 คน 

        3.2 ด้านคุณภาพ  

 3.2.1 คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  และ
บุคลากรด้านลูกเสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3   มีความรู้เรื่อง
กิจการลูกเสือไทย เข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์ ตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และการ
ฝึกอบรมเยาวชนตามแนวทางของส านักงานลูกเสือโลกและน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กนักเรียน 
และเยาวชนไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณธรรมน าความรู้ได้มากยิ่งข้ึน 

 3.2.2 นายหมู่ลูกเสือ/เนตรนารี มีความรู้และทักษะทางลูกเสือ/เนตรนารี 3 D และสื่อ IT   
 3.2.3 เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/เนตรนารี มีความรู้และทักษะทางลูกเสือ/

เนตรนารี  และนายหมู่ลูกเสือในสังกัดส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3  มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและร่วมกันพัฒนางานลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้า 

 3.2.4 กองลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือ/เนตรนารี และผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ/เนตรนารี มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 

 
4.กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ีและผู้รับผิดชอบ  

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 จ านวน 23 คน  
จ านวน 2 ครั้ง ออกติดตามเยี่ยม
ค่ายลูกเสือ 
 

 มกราคม 2557, 
    มีนาคม 2557 

 

ห้องประชุม 
สพป.มค.3 

ค่ายลูกเสือที่จัด
กิจกรรมเข้าข่าย 

นางบุพวัณย์ 
เทศพรม 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
2. อบรมพัฒนานายหมู่ลูกเสือหลักสูตร

ลูกเสือ 3 D และสื่อ IT  ในกอง
ลูกเสือ/เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
(รวมโรงเรียนเอกชน)  นายหมู่
ลูกเสือ  จ านวน  120 คน  

ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - 

มิถุนายน 2557 

โรงเรียนในสังกัด 
สพป.มค.3 

นางบุพวัณย์ 
เทศพรม    

 

3. 
 
 
 

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/เนตร
นารี หลักสูตร B.T.C. ระยะเวลา  3 
วัน 2 คืน  จ านวน  2 รุ่นละ 60 คน 

เดือนพฤษภาคม 
2557 

ค่ายลูกเสือที่
เห็นสมควร 

นางบุพวัณย์ 
เทศพรม   

  

4. อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/
เนตรนารี หลักสูตร A.T.C. 
ระยะเวลา 1 วัน 

เดือนพฤษภาคม ค่ายลูกเสือที่
เห็นสมควร 

นางบุพวัณย์ 
เทศพรม   

 
5. เยี่ยมกองลูกเสือ ทุกวันพุธ โรงเรียน

ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เดือนพฤษภาคม- 
ตุลาคม  2557 

โรงเรียนในสงกัด นางบุพวัณย์ 
เทศพรม  

6. จัดห้องกิจการลูกเสือประจ า
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 

เดือนเมษายน  หอเกียรติยศ
ลูกเสือ         
สพป.มค.3 

นางบุพวัณย์ 
เทศพรม    

 
 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีใช้ในโครงการพัฒนากิจการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  
จ านวน  120,000 บาท  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขต

พ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
จ านวน 23 คน  จ านวน 1 ครั้ง 
และออกติดตามเยี่ยมค่ายลูกเสือ 

12,500 11,500 1,000  

2. อบรมพัฒนานายหมู่ลูกเสือหลักสูตร
ลูกเสือ 3 D ด้วยสื่อ IT  ในกอง
ลูกเสือโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
(รวมโรงเรียนเอกชน)  นายหมู่
ลูกเสือ/เนตรนารี  จ านวน  120 คน  

40,000 15,000 25,000  
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ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. 
 
 

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
หลักสูตร B.T.C. ระยะเวลา  3 วัน 
2 คืน  จ านวน  1 รุ่นละ 60 คน 

45,000 25,000 20,000  

4. อบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ/
เนตรนารี หลักสูตร A.T.C. 
ระยะเวลา 1 วัน 

10,000 5,000 5,000 - 

5. เยี่ยมกองลูกเสือ ทุกวันพุธ โรงเรียน
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2,500 2,500 - - 

6. จัดห้องกิจการลูกเสือประจ า
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 

10,000  7,000 3,000 

รวม 120,000 59,000 58,000 3,000 
หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.นายหมู่ลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือมี
ความรู้และทักษะทางลูกเสือ  สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ก ากับกองใน
การให้การฝึกอบรมลูกเสือได้ 
2.คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษา/สถานศึกษา /นักเรียน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจจุดหมาย 
วัตถุประสงค์  ตามอุดมการณ์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติและการฝึกอบรม
เยาวชนตามแนวทางของส านักงาน
ลูกเสือโลกไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3. ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือมีขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 

- การสังเกต 
   การจัดสถานที่จัดประชุม 
ความร่วมมือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- การประเมินงานทุกระยะ 
- ผู้เข้าร่วมได้รับความพึงพอใจ 
สังเกตความสนใจและ พัฒนาการ
ในการฝึกอบรมของ นายหมู่
ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
- การทดสอบ 
- การตอบแบบสอบถามการ  
   ประเมินผลโครงการ 
- การตรวจผลงาน 
- สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
- บันทึกการสังเกต 
ซักถาม  
- แบบสัมภาษณ์ 
- ผลงาน 
- แบบทดสอบ 
- แบบรายงาน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูทุกคนในสังกัดหัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการมีความรู้เรื่องกิจการลูกเสือไทยเข้าใจจุดหมาย 
วัตถุประสงค์อุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและการและการน าคู่มือแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาไปใช้พัฒนาเด็กนักเรียน/เยาวชนไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรมมาก
ยิ่งขึ้นตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีทักษะประสบการณ์
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 นายหมู่ลูกเสือมีความรู้และทักษะทางลูกเสือ  สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ก ากับ
กองในการให้การฝึกอบรมลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.3 นายหมู่ลูกเสือมีภาวะผู้น าและสามารถให้การฝึกอบรมลูกเสือในหมู่ของตนเองได้ 
 7.4 เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และนายหมู่ลูกเสือในสังกัดส านักงานลูกเสือ
เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีความรู้และทักษะทางลูกเสือ  มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและ
ร่วมกันพัฒนางานลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้า 
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โครงการ ธนาคารความดี     
แผนงาน ขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  2 

 สพป. ข้อที่  2 
จุดเน้น สพฐ.ข้อที่  1.2 
 สพป.มค.3ข้อที่ 2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม  
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม  2556  -  30  กันยายน  2557 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความสามารถ 
มีคุณธรรม มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขได้นั้น นอกจากการส่งเสริม และสนับสนุนทางด้านการศึกษาแล้ว การ
ช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็น
อย่างดี ความดีจึงเป็นการสร้างคุณค่าของความเป็นคน ให้มีคุณภาพ ความดี ความชั่วเป็นสิ่งที่เรียกว่า 
นามธรรมซึ่งได้ถูกน ามาก าหนดคุณค่าการกระท าของคน การท าความชั่วก่อให้เกิดเป็นปัญหากับสังคม
เป็นอย่างมาก คนที่ท าความชั่วจะเป็นคนที่ขาดความสุข เกิดการเห็นแก่ตัวแย่งชิงผลประโยชน์ จนท าให้
เกิดความหายนะกับชาติ บ้านเมือง ความดีเท่านั้นที่จะสามารถเยียวยารักษาปัญหาต่างๆ ให้คลี่คลายลง
ได้ ท าอย่างไรจึงจะท าให้มนุษย์เราหันมาท าความดีให้เป็นรูปธรรม โครงการธนาคารความดีจึงเป็น
รูปแบบหนึ่งของการน านามธรรมมาแปลงให้เป็นรูปธรรมได้ โดยมีหลักการ และแนวทางปฏิบัติตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ของหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งเป็นการสร้างจิตส านึก และปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยของคนให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางอันเหมาะสมได้  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3   จึงได้จัดท าโครงการ
ธนาคารความดี ประจ าปี 2557 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเน้นที่จะพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้จัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างกิจกรรมความดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ  เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้คนได้ท าความดี ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความดี
ให้กับตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม สมควรได้รับการยกย่อง ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนได้ 
ด ารงตน และสามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับชุมชนในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นการขยายผลการ
ด าเนินงานโครงการให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

    2.1 ผลผลิต 
                      2.1.1 เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา 
                      2.1.2 เพ่ือเป็นการขยายผลให้มีโรงเรียนต้นแบบโครงการธนาคารความดีเพ่ิมขึ้น 
                      2.1.3 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการ ครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัดให้มี
ความรู้ และสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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 2.1.4 เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน นักเรียน และชุมชน 
 2.1.5 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และสามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับชุมชนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
                2.2 ผลลัพธ์ 
 2.2.1 สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ในสถานศึกษา 
 2.2.2 เกิดโรงเรียนต้นแบบโครงการธนาคารความดี  จ านวน 6 โรงเรียน 
 2.2.3 จัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบความดีให้เป็นรูปธรรม และมีรางวัลตอบแทน 
 2.2.4 นักเรียนเกิดความรัก สมัครสมานสามัคคี และมีจิตสาธารณะ 
                    2.2.5 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาตนเอง ตาม
หลักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และสามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับชุมชนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3. เป้าหมายของโครงการ 
               3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการใหม่ประจ าปี 2557 อย่างน้อย จ านวน   
6  โรงเรียน 
 3.1.2 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 3 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ 
                3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 โรงเรียนต้นแบบใหม่ ประจ าปี 2557 อย่างน้อย จ านวน  6  โรงเรียน  
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติความดี ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
โดยมีรางวัลตอบแทนความดี 
 3.2.2  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 3 สามารถประพฤติ และปฏิบัติตน ตามหลักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้ 
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
  
ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จ

ตามตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 

10 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
 
 

 ขออนุมัติโครงการ 
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียน
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดแนวทางและวิธีจัดกิจกรรม 
 ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ 
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ต้นแบบใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จัดท าโครงการธนาคารความดีเพ่ือ 
ขออนุมัติ 
โรงเรียนก าหนด วัน เวลา ในการ
จัดกิจกรรมพิธีเปิด 
โรงเรียนด าเนินการตามกิจกรรมที่
ก าหนด 
โรงเรียนสรุปและรายงานผล
ประจ าเดือน 
  
จัดกิจกรรมแสดงผลงาน และ
นิทรรศการการด าเนินงานโครงการ
ธนาคารความดี และประกาศ
เกียรติคุณแก่บุคคลที่สมควรได้รับ
การยกย่องจาก 
 สรุปผลการด าเนินงาน และ
รายงานผลการด าเนินงาน  

มกราคม2557 
กุมภาพันธ์ 2557 
 
กุมภาพันธ์ 2557 
 
มีนาคม 2557 
 
มีนาคม 2557 
 
เมษายน – 
พฤษภาคม 2557 
 
เมษายน – 
พฤษภาคม 2557 
 
เมษายน 2557 
 
เมษายน – 
พฤษภาคม 2557 
ตุลาคม2556- 
กันยายน 2557 
 
ตุลาคม 2557 
 
 
ตุลาคม –ธันวาคม 
2557 

สพป.มค.3 นางสาวสุดคะนึง 
  ศิริงาม 

 
 



145 
 

5.งบประมาณ 
งบประมาณโครงการ จ านวน  20,000  บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรม 

ธนาคารความดีในโรงเรียน 
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการธนาคารความดี จน
เป็นโรงเรียนต้นแบบได้  

3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถขยาย 
ผลการด าเนินงานไปยังโรงเรียนเครือข่ายได้ 

4. นักเรียนจ านวน ร้อยละ 100 ในโรงเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการท าความดีตามรูปแบบกิจกรรมที่
ก าหนดได้ 

- รายงานผลการด าเนินงาน  
- ภาพกิจกรรม 

-  แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
-  แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 
7. ประโยชน์ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   7.1 สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

7.2 มีโรงเรียนต้นแบบโครงการธนาคารความดี  
 7.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ได้ปฏิบัติตามรูปแบบกิจกรรมความดีที่ก าหนดได้ 

7.3 นักเรียนเกิดความรัก สมัครสมานสามัคคี และมีจิตสาธารณะ 
7.4 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับชุมชนในสังคมได้อย่าง

มีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม / ค าชี้แจง งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

 
1 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ค่าประชุมเตรียมการด าเนินงานโครงการ 

 
1,500 

  
1,500 

 

2 ค่าวัสดุด าเนินงานกิจกรรมโครงการ   5,060   5,060 
3 ค่าประเมินติดตามผลการด าเนินงานรายโรง  3,440 3,440   
4 ค่าด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  10,000  1,500  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น (สองหมื่นบาทถ้วน) 20,000 
 หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  
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โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยในสวัสดิภาพ 
                        ของนักเรียน และเยาวชนในสถานศึกษา 
แผนงาน ขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่  2 

 สพป. กลยุทธ์ที่   2 
จุดเน้น สพป. ข้อที่ 4 , 6 , 7 , 11 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม  
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม  2556  -  30  กันยายน  2557 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
               สถานการณ์ความปลอดภัยของเด็ก และเยาวชน นับวันจะมีความซับซ้อน และทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากโลก และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การก่อเหตุในสังคมไม่
ว่าจะเป็นด้านสวัสดิภาพในชีวิต และทรัพย์สิน การทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งการ
กระท าความรุนแรงต่อเด็ก  และเยาวชน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือการล่อลวงเพ่ือการค้ามนุษย์ 
ล้วนแต่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน อีกท้ังยังก่อให้เกิดเป็นปัญหาทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
อันเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจทั้งสิ้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้นักเรียน และ
เยาวชนเหล่านั้นต้องถูกออกกลางคันในสภาวะก่อนวัยอันไม่สมควร ดังนั้นเพ่ือเป็นการปูองกันการก่อ
เหตุอันเป็นอันตรายต่อเด็ก และเยาวชน สถานศึกษาจึงมีบทบาท และหน้าที่ส าคัญในการปกปูอง 
คุ้มครองเด็กให้มีความปลอดภัยทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ซึ่งความปลอดภัยจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชนเหล่านั้น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก
จะประสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใดข้ึนอยู่กับความสุขในการเรียนรู้ 
ของเด็ก และการมีชีวิตที่ได้รับการปกปูองคุ้มครองให้มีความรู้ และความปลอดภัยในทุกด้าน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3   ได้ตระหนัก และ
เล็งเห็นความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิต และสวัสดิภาพของเด็ก และ
เยาวชน รวมทั้งสถานศึกษาเป็นอย่างมาก จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้างจิตส านึกด้าน
ความปลอดภัยในสวัสดิภาพของนักเรียน และเยาวชนในสถานศึกษา ขึ้น โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ การสร้างความตระหนัก และสร้างจิตส านึกท่ีดีในการดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยให้
นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง และเอาตัวรอดจากภัยได้ในระดับหนึ่ง ด ารงตน และสามารถใช้
ชีวิต อยู่ร่วมกับชุมชนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2.1 ผลผลิต 
               2.1.1 เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
              2.1.2 เพ่ือให้สถานศึกษา ได้ตระหนัก และมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลนักเรียน
ด้านสวัสดิภาพความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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 2.1.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องการปูองกันภัย 
และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 2.1.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการฝึก
ปฏิบัติไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว และชุมชนที่อยู่อาศัยได้ 
 2.1.5 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับ
ชุมชนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
          2.2 ผลลัพธ์ 
 2.2.1 สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 2.2.2 สถานศึกษา ได้ตระหนัก และมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลนักเรียนด้าน 
สวัสดิภาพความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 2.2.3 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องการปูองกันภัย และ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง 
 2.2.4 นักเรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ 
ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว และชุมชนที่อยู่อาศัยได้ 
                    2.2.5 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับชุมชนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3. เป้าหมายของโครงการ 
                3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จ านวน  31  โรงเรียน โดย
แบ่งเป็น 
 - นักเรียนแกนน า โรงเรียนละ 3 คน รวม  จ านวน  93 คน 
 - ครูผู้ควบคุม โรงเรียนละ  1 คน รวม  จ านวน  31 คน  
                3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความตระหนักในเรื่องการปูองกันภัย และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง 
 3.2.2  นักเรียนแกนน าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สามารถประพฤติ และปฏิบัติโดยน าความรู้ ความ
เข้าใจ และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว และชุมชนที่อยู่อาศัยได้ 

 
 
 
 
 
 
 



148 
 

4. กิจกรรมและระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

   1.บันทึกการด าเนินงาน 
  2.แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามโครงการ 
  3.ขออนุมัติโครงการ 
  4.ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน และก าหนดแนวทางวิธีจัดกิจกรรม 
  5. แจ้งสถานศึกษาส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
  6. เตรียมการ และวางแผนการด าเนินงานจัด
อบรม 
  7. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตาม 
โครงการ 
  8. ประเมินติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน 

 
กรกฎาคม 
2557 

 
หอประชุมพระมิ่ง
เมือง สพป.
มหาสารคาม 
 เขต 3 

 
สุดคนึง  ศิริงาม 

 
5.งบประมาณด าเนินงาน 
 งบประมาณ จ านวน  30,000   บาท ( สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน ) เป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม / ค าชี้แจง 
งบ 

ประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
1 

กิจกรรมด าเนินงาน 
-  ค่าอาหารว่างประชุมคณะท างานพิจารณา
ก าหนดแนวทางจัดกิจกรรม   (40x25) 

 
1,000 

  
1,000 

 
 

2 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม  
(124x25x2) 

6,200  6,200  

3 -  ค่าอาหารกลางวัน (124x70) 8,680  8,680  
4 -  ค่าตอบแทนวิทยากร (600x7) 4,200 4,200   
5 -  ค่าตอบแทนจัดนิทรรศการ  2,000 2,000   
6 -  ค่าตอบแทนกิจกรรมการแสดง  1,400 1,400   
7 -  ค่าวัสดุด าเนินงาน 4,520   4,520 
9 -  ค่าจัดสถานที่ห้องประชุม 1,000  1,000  
10 -  ค่าด าเนินการจัดท าเอกสารสรุปรายงานผล 

และประเมินผลโครงการ / จัดจ้างท าใบ
ประกาศเกียรติคุณ  

1,000  1,000  

 รวมงบประมาณ (สามหมื่นบาทถ้วน) 30,000 
 หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  
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6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
     1.  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใน
การสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
     2.  นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความตระหนักในเรื่องการปูองกันภัย และสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง 

3. นักเรียนจ านวน ร้อยละ 30 ในโรงเรียนที่ 
เข้าร่วมโครงการ สามารถประพฤติ และปฏิบัติโดย
น าความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์จากการ
ฝึกปฏิบัติไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว 
และชุมชนที่อยู่อาศัยได้ 

- รายงานผลการ
ด าเนินงาน  
- ภาพกิจกรรม 

-  แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
-  แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 
7. ประโยชน์ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7.2 สถานศึกษา และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องการปูองกัน 

ด้านสวัสดิภาพความปลอดภัยในสถานศึกษาได้ในระดับหนึ่ง 
7.3 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 30 ของจ านวนนักเรียน ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจ และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัว และชุมชนที่อยู่อาศัยได้ 
7.4 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับชุมชนในสังคมได้อย่าง

มีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการ   ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ 
                                          นักเรียน 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์   สพฐ. ข้อ 3  
         สพท. ข้อ 3   
สนองจุดเน้น    สพฐ.ข้อ 1.2.2 สพป. ข้อ  2.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ   
ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2556  ถึง  30 กันยายน 2557  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แสดงถึง
เจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของประชาชน
ในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้ เด็กและ
เยาวชนทุกคนตลอดจนเด็กพิการ ต้องได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
 เพ่ือให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และยกระดับความรู้ของคนไทยให้สูงขึ้นด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย มุ่งตอบสนองความแตกต่างและความจ าเป็นของผู้เรียน  ในลักษณะการศึกษาที่เปิดให้
สังคมมีส่วนร่วมสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆของการศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลายวิธี เพื่อเป็นการกระตุ้น ผู้ปกครอง ชุมชน ให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูสามารถแนะแนวทางการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเพ่ิมอัตราการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ เทียบเท่า 

3. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรียนต่อ  
4. ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1. ครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนละ 2 คน 
 จ านวน  62  คน 

3.1.2 นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.3  จ านวน 862 คน 
3.1.3. วิทยากร จากสถาบันอาชีวศึกษา จ านวน 4 สถาบัน 
3.1.4. คณะกรรมการด าเนินงาน 20 คน 
3.1.5 ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 862 คน 
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ครูได้รับการพัฒนาการแนะแนว และเทคนิคในการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สายอาชีพ 
  3.2.2  นักเรียนได้รับแรงจูงใจให้มีความต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ สายอาชีพ   

          3.2.3  ผู้ปกครองมีความเข้าใจ และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับ ม.4 หรือสาย
อาชีพ 
  3.2.4  โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สายอาชีพ 

 3.2.5  นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 
 
 
 
 
 
4.2 
 
4.3 
 

  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้น 
ม.3 ปีการศึกษา 2556 แนะแนวการเรียน
ต่อระดับ ม.4 สายอาชีพ จากอาจารย์
สถาบันอาชีวศึกษามหาสารคาม และ
ทิศทางของอาชีพในอนาคต จากส านักงาน
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ทุกโรงเรียนจัด 
โรงเรียนและสพป.มหาสารคาม เขต 3 
เยี่ยมบ้านนักเรียน  
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา YC  

ธันวาคม 2556 – 
มกราคม 2557 
 
 
 
 
พ.ค.-มิ.ย. 2557 
 
ก.ค.-ส.ค. 2557 

แบ่งเป็น 4 อ าเภอ 
 
 
 

นางสาวรุ่ง
ฤทัย 
    บุญมาศ 

5. งบประมาณ 
      งบประมาณ จ านวน 50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้ 

 
ที ่

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 
 
 
 
 

ค่าด าเนินงานการจัดประชุมแนะแนวการเรียนต่อ 
นักเรียนและผู้ปกครอง จ านวน 4 อ าเภอ ดังนี้ 
     1.1 อ าเภอโกสุมพิสัย   
     1.2 อ าเภอเชียงยืน 
     1.3 อ าเภอกุดรัง 
     1.4 อ าเภอชื่นชม 

22,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

8,000 
6,000 
4,000 
4,000 

 

2 
 
 

ค่าด าเนินงานคณะกรรมการจัดประชุมแนะแนว 
จ านวน 15 คน ดังนี้ 
     2.1 ค่าเบี้ยเลียง 240x12x3 
     2.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
     2.3 ค่าวิทยากรจาก สนง.แรงงานจังหวัด มค. 

 
16,440 

 
 
 

 
 

8,640 
 

4,800 

 
 
 

3,000 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

3 
 
 
 
 
 
4 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
     3.1 มอบทุนการศึกษานักเรียน 4 คนๆละ 
1,500 บาท 
     3.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเยี่ยมบ้านนักเรียน
จ านวน4 อ าเภอ 
     3.3 ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ
ด าเนินงานและจัดท าแผ่นปูายไวนิล 
ค่าสรุปผลการด าเนินงาน 

 
11,000 

 
 
 
 
 

560 

 
 

6,000 
 

 
 
 

3,000 
 

2,000 
 

560 

 

 รวม 50,000 19,440 30,560  
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ            
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

         6.1 เพ่ิมอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00  
         6.2 มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครบทุกโรงเรียน      

- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
- การประเมิน 
- การรายงาน 

- แบบสอบถาม 
-แบบประเมิน 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบรายงาน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  เชิงปริมาณ 

      7.1.1  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนเอกชน 32 โรงเรียน ได้แนะแนว
การเรียนต่อของนักเรียนชั้น ม.3 เรียนต่อ ม.4 หรือสายอาชีพ 
      7.1.2  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00 
      7.1.3  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100   

7.2 เชิงคุณภาพ 
      7.2.1  ครูได้รับการพัฒนาการแนะแนว และเทคนิคในการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายอาชีพ 
      7.2.2  นักเรียนได้รับแรงจูงใจให้มีความต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือสายอาชีพ      
               7.2.3  ผู้ปกครองมีความเข้าใจ และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับ ม.4 หรือสาย
อาชีพ 
      7.2.4  โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือสายอาชีพ 
      7.2.5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีลักษณะที่พึงประสงค์  
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โครงการ  สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข้อที่ 4 
 สพป.มค. ข้อที่  4  
จุดเน้น สพฐงข้อที่ 2.1 
 สพป.มค.3 ข้อที่  1 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นายปัญญา  สาระกุมาร   นายอดิศักดิ์  มนตรี.  นางอุษณีย์  อันทะปัญญา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2556  -   30  กันยายน  2557 
.......................................................................................................................................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์การ  ดังนั้นผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง 
จะต้องให้ความส าคัญและควบคุม ก ากับ ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อปูองกัน ไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ และ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนอง
นโยบายการบริหารงานบุคคลของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต   3  
เป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ส่งผลให้การจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 
2.  วัตถุประสงค์   

2.1  เพื่อให้การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตาม 
หลักธรรมมาภิบาล  สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2  เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2.3  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมและ
คุณภาพสูงมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู  
 2.4  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยยึดมั่น
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

2.5  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และสามารถพัฒนา 
การท างานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ      
         3.1.1 ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่งที่ต้องการ 
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    3.1.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
   3.2.1   บุคลากรที่ได้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างาน  
 
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ     

ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่
ความส าเร็จตัวบ่งชี้ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
 
4 

 เสนอขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งคณะท างาน จัดประชุม
คณะท างานเพ่ือแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ 
ประเมินผล  สรุปผล และ
รายงานผลการด าเนินการ  

พ.ย.56 
ธ.ค. 56 

ม.ค.57 – ก.ย.57 
 

ก.ย.57 

สพป.มค.3 นายอดิศักดิ์ 
  มนตรี และคณะ 

 
6.  งบประมาณ 
  งบประมาณ  จ านวน  40,000  บาทจากงบพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม   เขต 3  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1  ค่าวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุน

โครงการ 
40,000  - 40,000 

 
 รวม 40,000  - 40,00 

    ( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
7. การประเมินผล 
 7.1  ส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินการสอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
 7.2  รายงานผลการด าเนินการเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และ  ก.ค.ศ. 
   
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

  8.1  การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด าเนินการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
ถูกต้อง รวดเร็ว   เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล  สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง 
            8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าสอบแข่งขัน หรือผู้เข้ารับการคัดเลือกมี
ความพึงพอใจในการด าเนินการคัดเลือกไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80  
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โครงการ โครงการ  ประเมินและคัดเลือก“ครูดีเด่น”“ครูดีในดวงใจ”และครูผู้มี คุณธรรมดีเด่น                               
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์        สพฐ.ข้อที่ 4  
      สพป.มค 3  ข้อที่ 4 
จุดเน้น      สพฐ.ข้อที่ 2.1  
      สพป.มค 3  ข้อที ่4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายปัญญา  สาระกุมาร ,นางอุไรรัตน์   โสภา , นายอภิรักษ์  มูลสาร           
             นางอรุณรัตน์   อ่ิมรัง     
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม   2556   - กันยายน  2557   
............................................................................................. ...................................................................... 
1.หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพคนในสังคม สิ่งส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให้
มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ จากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไปวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้ นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 จากเหตุผล และนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 3 จึงจัดให้มี
โครงการ ประเมินและคัดเลือก“ ครูดีเด่น”  “ ครูดีในดวงใจ ” และครูผู้มีคุณธรรมดีเด่น สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้ คู่กับคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือสรรหาและคัดเลือกครู
สายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละ       เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจน
เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็น
เด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหา                        ทาง
พฤติกรรม ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมี
พัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  ให้ได้รับรางวัลและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  และเผยแพร่ผลงาน   ความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพ่ือสร้างค่านิยมให้สังคม
ยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ท าความดีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์ 
 3.  เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ  ต่อสาธารณชน 
 4.  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้ท าความดี  
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3. เป้าหมาย 
 1. คัดเลือกครูสายงานการสอน  ให้ได้รับรางวัล “ ครูดีเด่น”  “ ครูดีในดวงใจ ” และครูผู้มี
คุณธรรมดีเด่น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้ คู่กับคุณธรรมและจริยธรรม  
เพ่ือรับประกาศเกียรติบัตร 
 2. รางวัล แบ่งเป็น  2  ระดับ คือ  
  2.1  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  2.2  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
4. กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ตามปฏิทินก าหนด สพป.มค 3 คณะกรรมการ 

ที่ได้รับแต่งตั้ง 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตามปฏิทินก าหนด สพป.มค 3 
3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การ

คัดเลือก ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามปฏิทินก าหนด สพป.มค 3 

4 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งประเมินแต่ละ
ประเภท ตามปฏิทินที่ก าหนด 

ตามปฏิทินก าหนด โรงเรียนใน
สังกัด 

5 คณะกรรมการประชุมสรุปผลการคัดเลือก
คัดเลือก 

ตามปฏิทินก าหนด สพป.มค 3 

6 ด าเนินการตามขั้นตอน ตามปฏิทินก าหนด สพป.มค 3 
7 คณะกรรมการ สรุปและรายงาน สพฐ. ตามปฏิทินก าหนด สพป.มค 3 
 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 30,000  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
 
2. 
3. 
 

ค่าตอบแทน กรรมการชุดละ  300  บาท : 
วัน  3 วัน จ านวน 24 คน 
ค่าจัดท าเกียรติบัตรจ านวน 3 อัน  
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 

21,600 
 

6,000 
2,400 

 

21,600 
 
             

 
 

6,000 
2,400 

 

 รวม 30,000 21,600 8,400  
หมายเหตุ    งบประมาณสามารถถ่ัวจ่ายได้ทุกรายการ                                                                                                   
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมในการด าเนินการ
ในลักษณะที่พึงประสงค์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.  สังเกตพฤติกรรม 
2.  ประเมินโครงการ 

  1.แบบประเมิน 
2. แบบประเมินโครงการ 

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ใน 
การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1.   ครูมีขวัญก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 7.2.   เป็นการขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เพ่ิมข้ึน แก่โรงเรียน ชุมชน และสังคม เพ่ือเป็น
แบบอย่างของสังคมในการสร้างความดี 

7.3 นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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โครงการ  จัดท าพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี  2553 -2556 

แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ข้อ 4   สพป.มค.3 4 
จุดเน้น   สพฐ.ข้อ 2.1   สพป.มค.3 5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางอุไรรัตน์  โสภา นางชัญญา  เทียบชัย นางปุณศยา  ภักดีบุรุษ   
                               นางสาวกานนิศา สุมาลี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2556 – 30 กันยายน  2557 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้ตระหนักถึงความส าคัญตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรา 36(2) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา จึงมีการวางแผนการ ด าเนินงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิ
มาลานั้น มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับพระราชทาน   อย่างแท้จริงและให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง จึง
จัดโครงการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี 2553-2556 ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเกิดความรัก ความสามัคคี  

2.เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต -   ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2553 -2556 

3.เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายึดถือเป็น
แบบอย่างและเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ 

3.เป้าหมาย 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จ านวน  216 คน  
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ  

ที ่

 

กิจกรรมสามารถไปสู่
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ จัดท าพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ า
กว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิประจ า 2553-2556 

ธ.ค.57 ห้องประชุม
พระม่ิงเมือง 

 

นางชัญญา  เทียบชัย 

  

5.งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ           10,000รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
2 
3 
4 
5 

ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 
1. ค่าวัสดุเครื่องเขียน 
2. ค่าปูายโครงการ จ านวน 1 ปูาย 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
4. อาหารถวายเพลพระสงฆ์ จ านวน 

5 รูป และปัจจัย 

5,000 
500 

1,000 
2,000 
1,500 

 

  

 

2,000 
1,500 

5,000 
500 

1,000 
 

 

 รวม 10,000  2,500 6,500 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

6.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) การสังเกต และการตรวจเอกสาร แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์(Outcomes) การส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเกิดความรัก ความสามัคคี เพ่ือความสงบของทุกคนในประเทศชาติ ซึ่งถือเป็นการ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3  ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี  2553-2556 
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งาน/โครงการ      พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ                                             
                               การแต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ,ช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ                                
แผนงาน         ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์          สพฐ.ข้อที่ 4  
      สพป.มค 3  ข้อที่ 4 
จุดเน้น      สพฐ.ข้อที่ 2.1  
      สพป.มค 3  ข้อที่ 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุไรรัตน์  โสภา ,นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม  นางวรรณกุล  ลอยคลัง 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2556   -   กันยายน  2557 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งใน
การด าเนินการส่งเสริมประสิทธิภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และให้มีหรือให้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้บริหารจัดการศึกษาที่
สนองนโยบายและมาตรฐานการจัดการศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความศรัทธาในวิชาชีพ
ให้เป็นที่ยอมรับและมีผลงานที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรจะได้รับการยกย่องใน
การที่จะเสริมสร้าง และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ซึ่งได้จัดท าโครงการนี้ เพ่ือ
พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินการจัดท าผลงานทาง
วิชาการได้อย่างถูกต้อง  เพ่ือให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น อย่างมีระบบและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ครูมืออาชีพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์       
 -เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดท าผลงานทาง
วิชาการท่ีอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ี  ก.ค.ศ.ก าหนด  เพ่ือให้ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น และได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณงาน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าผลงาน ทางวิชาการ  จ านวน  80  คน 
 3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
จ านวน  80  คน 
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4. กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  พฤศจิกายน 2556 สพป.มหาสารคาม 

เขต 3 
นางฉัตรวิภรณ์ 
    สตานิคม 2 ตั้งคณะท างาน  กุมภาพันธ์  2557 

3 ด าเนินการจัดอบรม  เมษายน  2557 
4 สรุปผล และรายงานผล  มิถุนายน 2557 
  
5.งบประมาณ 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 จัดสรรงบประมาณ 
จ านวน  20,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
2 
 

จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

 10,000 
 10,000 

     
   7,200     

     - 
     - 

     

10,000 
  2,800   

 รวม 20,000 7,200  12,800 

                (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ
การพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารการจัด
การศึกษา และการเรียนการสอนร้อยละ 80 
2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สนองนโยบาย สพฐ. 

1.  สังเกตพฤติกรรม 
 
 
2.  ประเมินจากโครงการ 
 
 

1.  แบบสังเกต 
 
 
2.  การประเมิน
โครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1  ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง 
 7.2  ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
และพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
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โครงการ  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  2557 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อที่ 4 
   สพป.มค.3  ข้อที่ 4 
จุดเน้น   สพฐ.ข้อที่  2.2.1 ,2.2.2 , 2.2.3 
   สพป.มค.ข้อมรา 5.1 , 5.2 , 5.3 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุไรรัตน์ โสภา  นางชัญญา  เทียบชัย    
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2556  -  กันยายน  2557 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  มีนโยบายส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  มุ่งผู้รับบริการคือผู้เรียนส าคัญท่ีสุด  โดยตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากร
ในฐานะที่เป็นกลไกลขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรโดยเฉพาะ
ผู้บริหารการการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีสมรรถนะสูง  เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีผลสรุปการปฏิบัติงาน  ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ  มีตัวชี้วัด
ที่แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นที่พึงพอใจ  ผู้เรียนเป็นคนดีเป็น
ทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูง  เป็นคนเก่ง  อยู่ร่วมสังคมอย่างมีความสุข  พร้อมที่จะได้รับการพัฒนา  ใฝุรู้
ใฝุเรียนและมีความรู้เท่ากัน  การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวและเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  
ตามหลักธรรมาภิบาล  สพป.มหาสารคาม  เขต  3  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงก าหนดโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2557 
 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมขวัญและก าลังใจและยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะและเป็นแบบอย่างที่ดี  เชื่อถือได้ 
2.เพ่ือสร้างแรงจูงใจและปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.

มหาสารคาม  เขต  3 
3.เพ่ือให้การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร สพป.มหาสารคาม  

 เขต  3  บริสุทธิ์  ยุติธรรม ตามหลักธรรมภิบาล 
 
 

3.  เป้าหมาย 
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 ด้านปริมาณ 
-  ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  138  คน 
- หน่วยงาน/สถานศึกษา  จ านวน  147  โรง/ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  12  ศูนย์ 

4. กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างาน ตามปฏิทิน สพป.มค.3 นางชัญญา 

เทียบชัย 2 จัดท าเครื่องมือผลการปฏิบัติงาน   
และปฏิทินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ตามปฏิทิน สพป.มค.3 

3 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามปฏิทิน โรงเรียนในสังกัด 
4 สรุป/รายงานผล ตามปฏิทิน สพป.มค.3 

 
5. งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
2 
3 

ค่าชดเชยน้ ามัน 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าล่วงเวลา 

15,000 
15,000 

 
15,000 

15,000 
 
 

 

 รวม 30,000 15,000 15,000  
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ข้าราชการครูได้รับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ข้าราชการครูมีพฤติกรรมในการ
ด าเนินงานในลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.  สังเกตพฤติกรรม 
2.  ประเมินโครงการ 

1.  แบบสังเกต 
2.  แบบประเมินโครงการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สพป.มหาสารคาม  เขต  3 

1. ด าเนินไปโดยบริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส  ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างแรงจูงใจ  การ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2.น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งาน/โครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่   สพฐ.ข้อที่ 4  

สพป.มค.3  ข้อที่ 4 
จุดเน้น    สพฐ.ข้อที่ 2.1  

สพป.มค. 3 ข้อที่ 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางอุไรรัตน์  โสภา นางชัญญา  เทียบชัย  
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม  2556 – 30 กันยายน  2557 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับ เงินเดือน  
วุฒิการศึกษา เงินวิทยฐานะ ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันลา วินัย  ประกอบการด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งได้ด าเนินการทุกปีๆ   
ละ 2 ครั้ง ในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม  โดยการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตาม
หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งในการด าเนินการจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินการ จึงจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ 
ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

1. ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
 2. ผู้ใช้งานสามารถบริหารข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 

3.เป้าหมาย 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓  สามารถใช้งานระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ได้  

4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่ 

ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบ ก.พ.7 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ต.ค.56 – ก.ย.57 สพป.มค.3 นางชนัญญา  
เทียบชัย 

  



165 
 

5.งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณ จ านวน    80,000  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 - จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาทต่อเดือน  เป็นเวลา 9 เดือน 

6.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) การสังเกต และการตรวจเอกสาร แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพท์(Outcomes) การส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  3 สามารถรับฟังข้อมูลและใช้งาน ระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกคน  จึงได้จัดท า
โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น 
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โครงการ                  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน         ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่          สพฐ.ข้อที่  5 
       สพป.มค. ข้อที่ 5 
จุดเน้น    สพฐ.ข้อที่  3.1 
       สพป.มค. ข้อที่ 7 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
งาน/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางวิไลพร  บุตรภักดี 
ระยะเวลาด าเนินการ        1  ตุลาคม  2556 - 30  กันยายน  2557 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล 

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47 และ 48 ระบุให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ  โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
สังคมและผู้รับบริการว่าจะด าเนินกิจกรรมในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ   

โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
ร่วมพัฒนา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) โดยตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน  และรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. การประเมินภายนอกและการประเมิน
ภายในจึงสอดคล้องคือ เพ่ือให้เกิดคุณภาพที่ดีแก่นักเรียน  ผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนในสังกัดพบว่า โรงเรียนไม่มีการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษาของ
โรงเรียน  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี   รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
และการวางระบบบริหารระบบสารสนเทศไม่สอดคล้องบริบทของโรงเรียน  และไม่น าผลการประเมิน
คุณภาพภายใน และน าข้อชี้แนะจาการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน   ผนวกกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามทั้ง ตั้งแต่ปี  2554-2556 มี
โรงเรียนที่รับประเมินและทราบผลการประเมินอย่างเป็นทางการ จ านวน  79 โรงเรียนผ่านการประเมิน
เพียง  50   โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  63.29  สะท้อนผลว่า  ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้น    ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินงาน
ไปอย่างเป็นระบบ และเกิดผลดีต่อคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
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2.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และ ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดท าข้อมูลที่ช่วยสะท้อนภาพที่แท้จริง  
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมการศึกษา 

2.3  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกมีการพัฒนาคุณภาพและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

2.4 เพ่ือให้โรงเรียนสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา  2556 
(SAR) อย่างถูกต้อง 
 

3. เป้าหมาย 
       เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.นิเทศและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัด และ ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
ภายในจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จ านวน  147  โรงเรียน ปีงบประมาณ  2557 

2.อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  จ านวน  147  คน 
 

      เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1.สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้รับการนิเทศและประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน 
2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการรับรองคุณภาพรอบสาม จาก สมศ. 

 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ 
1.2 จัดท าตารางการอบรม 
1.3 จัดท าเอกสาร 
1.4 เตรียมสถานที่จัดอบรม 
1.5 จัดการอบรม 
1.6 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

มกราคม 
2557 
 
 
 
 
 
 

หอประชุม
พระม่ิง
เมือง 

นางวิไลพร 
บุตรภักด ี

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพในของโรงเรียน 
2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์ท่ีผ่านการอบรม 
2.2 สร้างแบบประเมิน 
2.3 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.4 สรุปและประเมินผลการนิเทศ 
2.5  รายงานผลการนิเทศและรายงาน SAR 

มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2557 

โรงเรียนใน
สังกัด 

นางวิไลพร 
บุตรภักด ี
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5.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
      งบประมาณ รวมทั้งสิ้น     110,000  บาท   รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

     

 1.1 เอกสารประกอบฯ (50 บาท x 150 
ชุด) 

   7,500 7,500 

 1.2 ค่าวิทยากร (6 ชั่วโมง x 600 บาท)  3,600   3,600 
 1.3 ค่าอาหาร  ( 145 คน x 120 บาท)   17,400  17,400 
 รวม 28,500    28,500 
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามตรวจสอบระบบ

ประกันคุณภาพในของโรงเรียน 
     

 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  (56 คน x 120 บาท x 3 
วัน) 

 20,240   20,240 

 2.2 ค่าน้ ามันเชี้อเพลิง (147 รร. X 300 
บาท) 

  44,100  44,100 

 2.3 ค่าเอกสารการนิเทศ (147 รร. X 50 
บาท) 

   7,080 7,080 

 2.4 ประชุมชี้แจงการนิเทศ (84 คน x120 
บาท) 

  10,080  10,080 

 รวม 91,500    91,500 
 รวม (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)    110,000    110,000 

 หมายเหตุ :  เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต(output) 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน  147  
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน  147  
โรงเรียนได้รับการนิเทศและตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  

  
การตรวจสอบ 
การประเมินสภาพจริง 

 
แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์(outcome) 
1.  โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ร้อยละ 100  
2.  โรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพรอบ 3 
ได้รับการรับรองคุณภาพ จาก สมศ. 

 
การตรวจสอบ 
การประเมินสภาพจริง 
 
 

 
แบบประเมิน 
 
 
แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7. 1.  โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 

7.2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  
และมีการจัดท าข้อมูลที่ช่วยสะท้อนภาพที่แท้จริง  ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมการศึกษา 

7.3.  โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกมีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

7.4. โรงเรียนมีการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา2556 
(SAR) ครบทุกด้าน 
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โครงการ     การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ. ข้อที่ 5   
     สพป.มค.3 ข้อที่  1  
สนองจุดเน้น   สพฐ.ข้อที่ 3.1 

สพป.มค.3  ข้อที่ 8 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายไชยยา  อะการะวัง 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     1  ตุลาคม  2556 – 30 กันยายน  2557 

 
1. หลักการและเหตุผล 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีภารกิจในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมข้ึน 
นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นเพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้สถานทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง   การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน   ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ความส าคัญมากท่ีสุดในระบบการศึกษา เนื่องจากเป็นงานที่ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ 120 คนลงมา ซึ่งกลายเป็นประเด็นท้าทายส าคัญของระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน 
กล่าวคือ โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดลดลง และความนิยมของ
ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากดังกล่าว ย่อม
ส่งผลถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารอัตราก าลังครู 
กล่าวคือ มีอัตราครูต่อนักเรียนค่อนข้างต่ า โดยรวมเฉลี่ย 1 ต่อ 12.46 (ค่าเฉลี่ยภาพรวมของทั้งประเทศ 1 
ต่อ 20) ท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนครูค่อนข้างสูง นอกจากนี้ การด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งการบริหารจัดการในโรงเรียนขนาด
เล็กมีข้อจ ากัดหลายประการที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการจัดการเรียนให้มีประสิทธิภาพ เช่น ครูไม่ครบ
ชั้นเรียนและไม่ครบวิชาเอก เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจ านวนน้อย  การจัดการเรียนการสอนแบบคละ
ชั้นยังเป็นเรื่องใหม่  ครูและผู้ปกครองจ านวนหนึ่งยังไม่เชื่อมั่นการเรียนการสอนลักษณะนี้   การเรียนการ
สอนที่แยกส่วนตามรายวิชา ขาดการบูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหาและคุณลักษณะที่ผึงประสงค์ การละเลย
การรู้จักเด็ก และการติดตามการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลท าให้นักเรียนจ านวนหนึ่งเรียนไม่ทันและอาจถูก
ทอดทิ้ง ในส่วนบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจที่จะจูงใจนักเรียนให้กระตือรือร้นต่อการ
เรียน มีครูมีงานธุรการจ านวนมาก ท าให้มีเวลาส าหรับนักเรียนน้อยลง และควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับนักเรียน เช่น การสร้างความอบอุ่น และความใกล้ชิดกับนักเรียน บรรยากาศ ประชาธิปไตย
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ในห้องเรียนและการเคารพความคิดเห็นและสิทธิของนักเรียน  นอกจากนี้ยังต้องการให้นักเรียนที่มาเรียน
ร่วมกันมีความรู้รักสามัคคี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น 
   2.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น 
   2.3 เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
   2.4 เพื่อให้นักเรียนที่มาเรียนร่วมกันมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และรู้รัก

สามัคคี 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        1)   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กร่วมเรียนร่วมสอน  
จ านวน   42   โรงเรียน 
     1.1  โรงเรียนหลัก จ านวน  16  โรงเรียน                          
      1.2  โรงเรียนเรียนรวม  26  โรงเรียน 
  2)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก stand  alone  จ านวน  15   
โรงเรียน 
 3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนมากกว่า  60 คน  จ านวน    
46   โรงเรียน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงขึ้น ร้อยละ 5 
 2) นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น  ร้อยละ 80 

4. กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแนวทางการ

ด าเนินงาน และเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
ขนาดเล็ก  ร่วมเรียนร่วมสอน  โรงเรียนขนาด
เล็ก stand  alone และโรงเรียนขนาดเล็ก
มากกว่า  60 

มกราคม  57 สพป.มค.3 นายไชยยา   
อะการะวัง 

2 จัดท าแนวทางการด าเนินงาน และเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมเรียนร่วมสอน  
โรงเรียนขนาดเล็ก stand  alone และ
โรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า  60 

มกราคม  57 สพป.มค.3 นายไชยยา   
อะการะวัง 

3 สนับสนุนสื่อมอนเทสซอริโรงเรียนจัดการเรียน
การสอนตามแนวทางมอนเทสซอริในโรงเรียน
ขนาดเล็กต้นแบบ (กลุ่มเปูาหมาย  สพฐ.)  
จ านวน  2  โรงเรียน 

พฤษภาคม  57 โรงเรียน
เปูาหมาย 

นายไชยยา   
อะการะวัง 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
4 จัดส่งเอกสารแนวด าเนินการและเกณฑ์การ

ประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก  ให้โรงเรียน
กลุ่มเปูาหมาย 

พฤษภาคม 57 สพป.มค.3  โรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด 

5 นิเทศ  ก ากับติดตาม และประเมินผล  
การด าเนินตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็ก  (โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด และโรงเรียน
หลัก) 

สิงหาคม 57 โรงเรียน
เปูาหมาย 

คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม 

6 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเพ่ือเผยแพร่
โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัด 

กันยายน 57 สพป.มค.3 นายไชยยา   
อะการะวัง 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมตัวแทนกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก

เพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินงาน และ
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนขนาด  ร่วม
เรียนร่วมสอน  โรงเรียนขนาดเล็ก 
stand  alone และโรงเรียนขนาดเล็ก
มากกว่า  60  (ประชุมตัวแทนกลุ่ม
โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มละ 10คน) 

 4,800 - 4,800  

3 สนับสนุนสื่อมอนเทสซอริโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางมอน
เทสซอริในโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ  
จ านวน  2  โรงเรียน  
(30,000 บาท x 2 โรงเรียน) 

60,000 - - 60,000 

4 จัดส่งเอกสารแนวทางการด าเนินงาน 
และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนขนาด
เล็ก  ให้โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย 

- - - - 

4 นิเทศ  ก ากับติดตาม และประเมินผล - - - - 
5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัด 3  รูปแบบ 
ได้แก่   

10,000 - 10,000 - 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  - โรงเรียนหลัก  16  โรงเรียน  
  - โรงเรียน stand alone  15 โรงเรียน 
  - โรงเรียนเล็กมากกว่า60  46 โรงเรียน 
จ านวน  77  โรงเรียน 

6 รายงานการสังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัด 3  รูปแบบ   

5,200 - 5,200 - 

รวม(แปดหม่ืนบาทถ้วน) 80,000 - 20,000 60,000 
หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็ก สูงขึ้น ร้อยละ 5 
2) นักเรียนอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. แบบสัมภาษณ์ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1) ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
 2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 
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โครงการ      ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   
                                 2556 -2557 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์   สพฐ. ข้อที่ 5  

 สพป.มค.3   ข้อที่  5 
สนองจุดเน้น    สพฐ.          ข้อที่ 7.3 

 สพป.มค.3    ข้อ 3.1.3 
หน่วยที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายแผน  
ผู้ที่รับผิดชอบ   นายประสพสุข  หีบแก้ว   นางสาวญาธิมา  นามปัญญา และคณะ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตุลาคม 2556 – กันยายน  2557 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
1.หลักการและเหตุผล 

 การติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการวัดหรือตรวจสอบการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี เพื่อต้องการให้ทราบถึงวิธีการน านโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญ
ยิ่งในการก ากับ ดูแล และสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
โดยมีเปูาหมายหลักอยู่ที่การให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ  มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อให้การบริหารและการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  จึงต้องมีการติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เพื่อให้ทราบข้อมูลความส าเร็จหรือความก้าวหน้า 
รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงาน และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีในครั้งต่อไป   
2.วัตถุประสงค์ 

 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สามารถจัดรายงานผลการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อคณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ 2557  รอบ 6 เดือนแรก  และรอบ 6 เดือนหลัง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงาน และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเผยแพร่แก่สาธารณชน 
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจทราบ 
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3.เป้าหมาย 
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

                    1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดท าเอกสารรายงาน
ผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2556   จ านวน  50 เล่ม 
                   2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดท าเอกสารรายงาน
ผลการด าเนินงานและบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557  ให้
คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล (ภาคสนาม) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง จ านวน  24  ชุด 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ทราบผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2556 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงาน และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเผยแพร่แก่สาธารณชน 
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจทราบ 
                 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีผลคะแนนการตรวจ 
ติดตามประเมินผลและรายงานผลบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2557  อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปี 

2556 
ตค.56 มิย.57 สพป.มค.3 ญาธิมา/ 

 - จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ    
 -  แต่งตั้งคณะท างาน และประชุม

คณะท างานมอบหมายผู้รับผิดชอบรายงาน
ข้อมูล 

   

 -  รวบรวมข้อมูลสรุปผลการด าเนิน    
 -  จัดท าเอกสารรายงานเป็นรูปเล่ม    
 -  เผยแพร่เอกสารผลการด าเนินงาน    
2 รายงานผลการด าเนินงานและบริหาร

จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของ 
สพฐ.รอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือน
หลัง 

เม.ย – ตค. 2557 สพป.มค.3 ญาธิมา 

 -  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ    
 -  แต่งตั้งคณะท างาน    
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
 -  ประชุมคณะท างานมอบหมายงาน

ผู้รับผิดชอบ ตามตามประเด็นการตรวจ
ติดตามและประเมินผล 

   

 - รวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลการด าเนินงาน
ตามประเด็นการตรวจติดตามและ
ประเมินผล 

   

 - จัดท าเอกสารรายงานเป็นรูปเล่ม    
 - ประชุมซักซ้อม เตรียมความพร้อม

คณะท างานในการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการ ฯ ตาม
ประเด็นการตรวจติดตามและประเมินผล  

   

 - ประชุมคณะท างาน รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจติดตาม
และประเมินผลฯ  

   

 - จัดส่งเอกสารหลักฐานอ้างอิง ประกอบ
ประเด็นการตรวจติดตามและประเมินผล 
ให้คณะกรรมการ 

   

 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 50,000  บาท รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. ค่าจ้างเหมาจัดท ารายงานผลการจัด

การศึกษา ประจ าปี 2556   จ านวน 
 50 เล่ม (300x50) 

15,000  15,000  

2. การตรวจติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
3 ประจ าปีงบประมาณ 2557 
2.1 ค่าอาหารว่างประชุมคณะท างาน  30 
คนจ านวน 3 วัน (ประชุมชี้แจง 1 วัน 
และซ้อมเตรียมความพร้อม 2 วัน จ านวน 
2 ครั้ง (6เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง 
(30x25x3x 2) 

 
 
 
 

4,500 

  
 
 
 

4,500 
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5. งบประมาณ (ต่อ) 
 เงินงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 50,000  บาท รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 2.2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
คณะท างานและคณะกรรมการตรวจ
ติดตามประเมินผลฯ 40 คน จ านวน 1วัน 
- อาหารกลางวัน (40x100) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (40x50x2) 

 
 
 

4,000 
4,000 

 
 
 

4,000 
4,000 

  

 2.3 ค่าจัดท าเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตาม
และประเมินผลเป็นรูปเล่มจ านวน 24 
เล่ม 

3,000  3,000  

 2.4 ค่าจัดท า VTR   5,000  5,000  
 2.5 ค่าจัดท าปูายไวนิล  2,000  2,000  
 2.6 ค่าจัดท าเอกสารหลักฐานอ้างอิง

ประกอบประเด็นการตรวจติดตามและ
ประเมินผลฯ 

11,000  11,000  

 2.7 ค่าจัดสถานที่  1,500  1,500  
 รวมทั้งสิ้น 50,000 8,000 42,000  
หมายเหตุ  สามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6.การประเมินผล 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.เอกสารรายงานผลการจัด
การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

 การรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

แบบรายงาน 

2. สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีผล
คะแนนการตรวจติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการ
บริหารจัดการ 
สพท. (ตามกลยุทธ์) ประจ าปี
งบประมาณ 2557 อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 

คณะกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินผลจาก สพฐ. 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
(A3:Achievement) การ
ด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
ตามกลยุทธ์ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีข้อมูลผลการด าเนินงาน 
พร้อมปัญหาอุปสรรค ประจ าปีงบประมาณ 2556 เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนทราบ และน าไปพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานและบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณถัดไป 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีรายงานผลการด าเนินงาน 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามประเด็นการตรวจติดตามและประเมินผลในทุกกลยุทธ์  และ
นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายงานต่อคณะกรรมการตรวจติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานและบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็นการตรวจติดตาม และมีผลคะแนนในการตรวจติดตามและ
ประเมินผลอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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โครงการ                พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.    ข้อที่ 5 
     สพป.มค.3 ข้อที่ 5  
จุดเน้น    สพฐ.    ข้อที่ 3.1 

สพป.มค.3 ข้อที่ 7 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบ         นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ                     
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน  2557 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการส านักงาน  และเพ่ือรองรับการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการน าเอา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการศึกษา เช่น การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ ครูสามารถให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยระบบ E-learning นักเรียนสามารถเปิดเว็บไซต์สืบค้นข้อมูล หาความรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างหลากหลาย โดยอาศัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเปูาหมายที่ส าคัญคือ การให้ครูและ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการ
ปฏิบัติงานใน  กลุ่มต่าง ๆ ทั้งงานด้านการบริการเอกสาร และงานด้านการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
นอกจากนี้  เปูาหมายของการพัฒนาระบบยังเน้นเกี่ยวกับการบริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่สนใจ ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  ได้ด าเนินการติดตั้ง อุปกรณ์  และวางเครือข่ายระบบแลนและระบบเครือข่ายไร้
สาย  เพ่ือขยายอินเทอร์เน็ตให้บุคลากรในส านักงานและครูในโรงเรียนสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้
บางส่วนแล้ว แต่ยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ เพ่ือรองรับการบริหารจัดการส านักงานเขตและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

 3. เป้าหมาย  
3.1  เชิงปริมาณ  :  

1)  มีระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
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2) พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมประจ าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  24  คน 

3) มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและกลุ่มงานในสังกัดครบและ
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
  3.2 เชิงคุณภาพ :   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ส าหรับบริหารจัดการส านักงาน และการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ  
 
  4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 เดือน/ครั้ง 

ต.ค.56- ก.ย.57 สพป.มค.3 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
/คณะกรรมการ 

2. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 - ปรับปรุง ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตที่มี
อยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 - ขยายการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ  
จุดที่ที่สัญญาณยังเข้าไม่ถึง 

ต.ค.56- ก.ย.57 สพป.มค.3 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
/คณะกรรมการ 

3. ปรับปรุงเครือข่ายให้บริการเว็บไซต์ 
(WebServer) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 3  
www.mkarea 3.go.th  และระบบ
ฐานข้อมูล SQL หรืออ่ืน ๆ 

ต.ค.56- ก.ย.57 สพป.มค.3 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
/คณะกรรมการ 

4. ฝึกอบรมพัฒนาบุคคลกรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจ าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จ านวนศูนย์ละ 2 คน  

มี.ค. - เม.ย.57 สพป.มค.3 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
/คณะกรรมการ 

5. การนิเทศติดตามและประเมินผลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ต.ค.56- ก.ย.57 สพป.มค.3 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
/คณะกรรมการ 

6. ประเมินผล  และรายงาน ก.ย.56 สพป.มค.3 นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ 
/คณะกรรมการ 

http://www.mkarea/
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5. งบประมาณ 
        เงินงบประมาณ  65,000  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 2 เดือน/ครั้ง 
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

4,000 

 

 
 
 

4,000 

 

2. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 - ปรับปรุง ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้ว
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 
 - ขยายการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ  จุดที่ที่
สัญญาณยังเข้าไม่ถึง 

10,000 

 

 
 

 
5,000 

 
 

5,000 

3. ปรับปรุงเครือข่ายให้บริการเว็บไซต์ (Web 
Server) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  www.mkarea 3.go.th  
และระบบฐานข้อมูล SQL หรืออ่ืน ๆ 

6,000  6,000  

4 ฝึกอบรมพัฒนาบุคคลกรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจ าศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ านวน 24 คน  
- ค่าอาหาร /อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
- ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

30,000  
 
 
 
 
 

 
 
 

11,000 

 
 
 
 

15,000 
4,000 

5 การนิเทศติดตามและประเมินผลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

10,000   
 

8,000 

 
 
 

2,000 
6 ประเมินผล  และรายงาน 5,000  5,000  

รวม 65,000  34,000 31,000 
 
หมายเหตุ สามารถถ่ัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
 
 
 
 

http://www.mkarea/
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6.การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
- บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความ
เข้าใจด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
-  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพรองรับการจัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายของรัฐด้านการศึกษา 

- การสังเกต 
- การฝึกปฏิบัติ 
- ระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพรองรับ
การบริหารจัดการส านักงานและการ
จัดการเรียนการสอน 

แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบบันทึกสถิติ 
แบบประเมิน 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาไปใช้ใน
การช่วยตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ทั้งระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดให้
ผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพใช้ประโยชน์ส าหรับบริหารจัดการส านักงาน และการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ 
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งาน/โครงการ                การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน   
                                 (ปรับปรุงใหม่) ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                มหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน                      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์     สพฐ.ข้อ 5  สพป.มค. 3 ข้อ 5  
จุดเน้น     สพฐ.ข้อ 3.1  สพฐ.ข้อ 9       
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ            กลุม่อ านวยการ  
ผู้รับผิดชอบ   นางเนาวรัตน์  พันธฤทธิ์ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ       1 ตุลาคม 2556  – 30 กันยายน 2557 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่ยังขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ความสิ้นเปลือง  ความสูญเปล่า  
ความไม่ประหยัดข้อผิดพลาด  ข้อบกพร่อง  การรั่วไหล  การทุจริต  และประพฤติมิชอบ  และปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 หน่วยงานภาครัฐ  จะต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  เพื่อให้มีการควบคุมก ากับดูแลที่
ดี  และลดปัญหาความเสี่ยงภายในหน่วยงานซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  รวมทั้งดูแลรักษาทรัพย์สิน  การ
ปูองกันการรั่วไหล  สูญเสีย  และการทุจริต 
      2.2  เพื่อความเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 
      2.3  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 

3.   เป้าหมาย  
 1.    ข้าราชการครู โรงเรียนละ   1  คน  จ านวน  156   คน 
 2.    ผู้อ านวยการกลุ่ม    จ านวน    8      คน 
 3.    เจ้าหน้าที่ใน สพป.มค.3   จ านวน    8      คน    
      ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสาคามเขต 3  และโรงเรียนในสังกัด หน่วยงานละ  1  คน รวม    178  คน  เข้ารับการประชุม 
 

4.กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่ 

ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

เมษายน   2557 
ถึงมิถุนายน 2557 

ห้องประชุมพระมิ่ง
เมือง 
สพป.มค.3 

นางภัทรภร 
ศรีวริสาร 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
 5.1 เงินงบประมาณ       จ านวน     10,000     บาท    
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. 
2. 
3 

เอกสารประกอบการประชุม 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

- 
- 

10,000 

 - 
- 

10,000 

 

 รวม 10,000  10,000  
 
6.   การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (outputs)  การรายงานผล  

1. สพป.มค.3  จัดส่งเฉพาะ 
แบบ ปอ.1 สพฐ./คตป.ศธ.และ สตง. ภูมิภาค
ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2557    
2. สถานศึกษา จัดส่งเฉพาะ 
แบบ ปอ.1 สพป.มค.3 และสตง. ภูมิภาคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2557    

1. แบบ ปอ. 1 
2. แบบ ปอ. 2                                               
3. แบบ ปอ. 3                                               
4. แบบ ปส.   
5. แบบติดตาม ปอ.3                                    
6. แบบประเมิน 5 
องค์ประกอบ 
7. แบบ ปย. 1 
8. แบบ ปย. 2 
9. แบบติดตาม ปย.2 

ผลลัพธ์  (outcomes)  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย   
1) การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน 
(Ongoing Monitoring Activities ) และ 2 ) 
การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นราย
ครั้ง ( Separated Evaluations  of  Internal  
System )  

1. แบบ ปอ. 1 
2. แบบ ปส.   
 

 

7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
             3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สามารถน าไปใช้ใน 
การตัดสินใจ 
             4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับที่วางไว้ 
             5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
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โครงการ      การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                          ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน            ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์      สพฐ. ข้อ 5   
                       สพป.มค.3 ข้อ  5                        
จุดเน้น                        สพฐ.ข้อ 3.1  สพฐ.ขอ้ 9  
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ    นางภัทรภร  ศรีวริสาร   
ระยะเวลาด าเนินการ     วันที่  1  ตุลาคม  2556 -  30 กันยายน  2557 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้จัดประชุม
ผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในระบบการท างานที่ดี  และคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์  เนื่องจากเป็นระยะที่มีความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษาอยู่เสมอ  ดังนั้นผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทันทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกิดข้ึนใหม่ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้ผู้อ านวยการโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสามารถเป็น
ผู้น าที่ด ี
 2.2  สถานศึกษาได้รับข้อมูล ข่าวสาร การด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 2.3 เพ่ือติดตามประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.1.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้ดียิ่งขึ้น 
 3.1.2  ผู้อ านวยการโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3   ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว 
 

 3.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.2.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน    156 คน 
  3.2.2  ผอ.สพป.มค.3   จ านวน     1 คน 
  3.2.3  รอง ผอ.สพป.มค.3   จ านวน     4 คน 
  3.2.4  ผู้อ านวยการกลุ่ม สพป.มค. 3 จ านวน     8 คน 
  3.2.5  เจ้าหน้าที่ใน สพป.มค.3  จ านวน     6 คน 
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่ 

ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 

การประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด เพื่อ
แจ้งนโยบาย ข้อราชการ 
และแนวทางปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม – ธันวาคม  
2556 
   
มกราคม– มีนาคม   
2557 
 
เมษายน–พฤษภาคม 
2557 
 
มิถุนายน–กรกฎาคม 
2557 
 
สิงหาคม – กันยายน  
2557 
 
สิงหาคม– กันยายน  
2557          

ห้องประชุมพระมิ่งเมือง   
สพป.มค.3 
ห้องประชุมพระมิ่งเมือง   
สพป.มค.3 
ห้องประชุมพระมิ่งเมือง   
สพป.มค.3 
ห้องประชุมพระมิ่งเมือง   
สพป.มค.3 
ห้องประชุมพระมิ่งเมือง   
สพป.มค.3 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 13 
ศูนย์ฯ 

นางภัทรภร 
ศรีวริสาร 

 
      5.  งบประมาณที่ใช้ 
   งบประมาณจ านวน        40,000.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน 

งบประมาณ 
งบประมาณ 

แยกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
 
2. 
 
3. 
4. 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารว่าง 
175X30X6 
ประชุมประธานศูนย์/ศน. 
-ค่าอาหารว่าง 25X30X6 
ค่าจัดท าปูายประชุม 
ค่าถ่ายเอกสาร 

31,500 
 

4,500 
 

3,600 
400 

 

31,500 
 

4,500 
 

- 
- 

 
 
   
 

 
 
 

- 
3,600 

400 

 รวม(สี่หมื่นบาทถ้วน) 40,000 36,000  4,000 
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5. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสนใจ  เข้าใจใน
ระเบียบ และระบบการท างานที่ดี  สามารถ
น าไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าประชุม 
2. การอภิปราย ซักถามและสอบถาม 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 

  
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3  ได้รับทราบ   ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 7.2  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3   
มีความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 7.3  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3  ได้รับทราบ  กระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพครู  และสร้างความเข้าใจ  ความร่วมมืออันดี 
                 7.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสนองนโยบายส าคัญ  เร่งด่วน ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
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โครงการ บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็น             
เลิศด้วยกระบวนการPMQA 

แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อ 5  สพป.มค. 3 ข้อ 5  
จุดเน้น   สพฐ.ข้อ 3.1,  สพฐ.ข้อ 9  
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ นางพิศมัย  พาณิชย์กุลโรจ   
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2556 –   30  กันยายน  2557 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2546 และ
ได้ออกพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ มีประสิทธิภาพและเกดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  เป็นส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน 
ติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงได้จัดโครงการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการ  PMQA 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางกระจายอ านาจทางการศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.2 เพ่ือพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความพร้อม และความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานหลักธรรมาภิบาล 
3. เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1  สพป.บริหารจัดการโดยมุ่งสัมฤทธิ์ และพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 

มาตรฐานที่ 2  สพป.ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุเปูาหมายส่งผลดีต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  สพป.มีการก ากับ ดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความ
เข้มาแข็ง 

มาตรฐานที่ 4  สพป. บริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 

มาตรฐานที่ 5  สพป.สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
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 4.กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา การ

บริหารงานของ สพป.มค.3 
พ.ย.56 สพป.มค.3 นางพิศมัย  

พาณิชย์กุลโรจ   
2 ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาการ

ด าเนินงานตามกระบวนการ 
PMQA  ที่สถาบันพัฒนา 

มี.ค.57 สพป.มค.3 

3 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
แผน 1 การน าองค์การ และแผน 
2 การให้ความส าคัญ 
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

เม.ย.57 สพป.มค.3 

4 ประชุมจัดท ารายงานลักษณะ
ส าคัญขององค์กร 15 ค าถาม 

เม.ย.57 สพป.มค.3 

5 ประชุมจัดท าร่างานการประเมิน
องค์กรด้วยตนเองหมวด 1 – 7 
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
 (7 หมวด) 

เม.ย.57 สพป.มค.3 

6 ด าเนินการตามกระบวนการ 
PMQA 

พ.ค.57 สพป.มค.3 

7 ตรวจสอบประเมินผล
กระบวนการที่บกพร่องเพ่ือรับ
ปรุง 

มิ.ย.57 สพป.มค.3 

8 จัดท าแผนด าเนินการปรับปรุงดี
ขึ้นโดยใช้กระบวนการ PDCA 

ก.ค.57 สพป.มค.3 
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5.  งบประมาณ 
งบประมาณ   จ านวน  20,000  บาท มีรายละเอียดการใช้ดังนี้ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมจัดท าแผนพัฒนาองค์การแผน1การน า 12,000    
 องค์การและแผน 2 การให้ความส าคัญกับ    
 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
 -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
    จ านวน 2 วัน 4,000 - 4,000 - 
 -  ค่าอาหารกลางวัน 4,000 - 4,000 - 
 -  ค่าถ่ายเอกสารการประชุมและจัดท าเอกสาร 4,000 - 4,000 - 
2 ประชุมจัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์กร -   - 
  15 ค าถาม    
3 ประชุมจัดท ารายงานการประเมินองค์กรด้วยตน     
 เองหมวด 1 – 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร    
 จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน(7 หมวด)     
 - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  3,000 - 3,000 - 
 -ค่าอาหารกลางวัน 4,000 - 4,000 - 
 - ค่าถ่ายเอกสารและจัดท าเอกสารรายงานการ 2,000 - 2,000 - 
 ประเมินตนเอง     
 รวม 20,000  20,000  

 
6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการ เครื่องมือ 
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานการตามแผนพัฒนาขององค์กร ส ารวจ แบบสอบถาม 
2. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยต่อน้ าหนักในการบรรลุ 
เปูาหมายของความส าเร็จของผลลัพธ์การด าเนินการของส่วนราชการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน  (หมวด 7) 

ส ารวจ แบบสอบถาม 

3. ความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร  
ปีงบประมาณ  2557 

ส ารวจ แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ส านักงานและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นองค์กรและบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 7.2  ส านักงานและโรงเรียนปฏิบัติภารกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์  เปูาหมาย 
และมาตรฐานการศึกษา 
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โครงการ การรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 
 (KPI Report System : KRS)  และ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

                       ประจ าปีงบประมาณ 2557 (Action  plan  Report System : ARS)   
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.ข้อที่ 5 สพป.มค.3 ข้อที่ 5 
จดุเน้น สพฐ.ข้อที่ 3.1.3  สพป.มค.3 ข้อที่ 7, 8 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางพิศมัย  พาณิชย์กุลโรจ , นางเนาวรัตน์  พันธฤทธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2556  -  30  กันยายน  2557 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2546  ให้ความเห็นชอบตามท่ี ก.พ.ร.
เสนอ  เพ่ือให้ส่วนราชการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานและการประเมินผล และเป็นไปตามเจตนารมณ์
ขอพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 (ฉบับที่  5) มาตรา 3/1  และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ส านักงาน ก.พ.ร. ได้
ด าเนินการให้ส่วนราชการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานและการประเมินผลตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ที่ก าหนด  โดยจัดให้มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมกับรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  และได้ด าเนินการต่อเนื่อง   ในปีงบประมาณ  
2557  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดตัวชี้วัด และการด าเนินการตามตัวชี้วัด
ดังกล่าวจะต้องวัดผลการด าเนินงานระดับสถานศึกษา   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ดังนั้น  เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ  การเห็นคุณค่า  ในการก าหนดเปูาหมาย   ในงานที่จะต้องปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับ จึงได้จัดท าระบบรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ KPI Report System (KRS) เป็น
เครื่องมือส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  เพ่ือสามารถรับรายงาน  ประมวลผล และรายงาน
ผล  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นผลการปฏิบัติราชการใน 4  มิติ  แบบเป็นปัจจุบัน  (real-time 
reporting)  ทันทีท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการท าการบันทึกข้อมูลรายมิติภารกิจเข้า
สู่ระบบ  ซอฟต์แวร์จะท าการค านวณค่าระดับคะแนนที่ท าได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตาม
ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการทันที 
 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการให้ได้เปูาหมายสูงสุดในแต่ละชี้
วัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จึงได้จัดท าโครงการในปีงบประมาณ  
2557  โดยก าหนดการรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2557 (KPI Report 
System : KRS)  และ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2557 (Action  plan  
Report System : ARS)  รอบระยะเวลารายงาน  6  เดือน  9  เดือน และ 12  เดือน  ให้ได้รับการจัด
อันดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเขตพ้ืนที่ในระดับที่ดีและน ามาสู่ผลการจัดสรรสิ่งจูงใจตาม
ผลงานที่ได้ปฏิบัติจริง   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้ครูและบุคลากรทาง
ศึกษาในสังกัด  ถือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
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2. วัตถุประสงค์ 

           2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดได้รับทราบแนวทาง การปฏิบัติงาน  ตัวชี้วัด 
และเปูาหมาย  การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2557 

2.2เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและ
สามารถจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2557 (KPI 
Report System : KRS)  และ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2557 (Action  
plan  Report System : ARS)  รอบระยะเวลารายงาน 6 เดือน 9  เดือน และ 12 เดือน   
           2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 สามารถน าผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ผ่านมาไปพัฒนาให้คงสภาพที่ดีและมีการพัฒนาสู่การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 
          2.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับสามารถดูผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแต่ช่วงระยะเวลา
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามห้วงเวลาการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        3.1.1   จัดประชุมชี้แจงบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3จ านวน  60  คน  
       
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
                   3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดในรอบ 3 เดือน  6  เดือน  9 เดือน  และ 12 เดือน   ได้ถูกต้องและทัน
ก าหนดเวลา             
         3.2.2   โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดในรอบ 3 เดือน  6  เดือน  9 
เดือน  และ 12 เดือน   ได้ถูกต้องและทันก าหนดเวลา 
 
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 
ที ่

กิจกรรมสามารถน าไปสู่ 
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. รับนโยบายการจัดท าค ารับรอง
ประจ าปีจาก สพฐ. 

มีนาคม 2557 

สพป.มค.3 

นางพิศมัย 
  พาณิชย์กุลโรจ 
 
นางเนาวรัตน์   
   พันธฤทธิ์     

2. แต่งตั้งคณะท างานและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 

มีนาคม 2557 

3. ประชุมคณะท างาน มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

มีนาคม 2557 

4 รายงานผล รอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน ทางเว็บไซต์  
http://krs.psdg-obec.go.th และ 
http://ars.psdg-obec.go.th/. 

เม.ย.57 , ก.ค.57 
และ ต.ค.57 

http://krs.psdg-obec.go.th/
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5. งบประมาณ 
      ใช้งบประมาณจากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  20,000 บาท 

 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมคณะท างานรับทราบกรอบการประเมินตาม 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2557  
จ านวน 16 คน 
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

10,680 
2,720 

 10,680 
2,720 

 

2 ประชุมเพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจในการรายงาน 
ค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2557 
ให้แก่ข้าราชการใน สพป.มค.3 จ านวน 60 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  60X1X30 
- ค่าอาหารกลาวัน 60X1X80 

 
 
 

1,800 
4.800 

  
 
 

1,800 
4,800 

 
 
 
 
 

 รวม 20,000  20,000  
 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
สพป.มหาสารคาม  เขต 3  มีรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557  เพ่ือไว้เป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานเขตและสถานศึกษาในสังกัด 

ผลงานเชิงประจักษ์ แบบรายงาน SAR ,KRS รอบ 6
เดือนรอง 9 เดือนและรอบ 12 
เดือน 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดได้รับทราบแนวทาง การปฏิบัติงาน  ตัวชี้วัด  และ 
เปูาหมาย  การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2557 
          7.2ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและสามารถ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2557 (KPI Report 
System : KRS)  และ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2557 (Action  plan  
Report System : ARS)  รอบระยะเวลารายงาน  6  เดือน  9   เดือน  และ  12   เดือน  
  7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 สามารถน าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่ผ่านมาไปพัฒนาให้คงสภาพที่ดีและมีการพัฒนาสู่การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

7.4 ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับสามารถดูผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแต่ช่วงระยะเวลาการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามห้วงเวลาการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คณะจัดท าเอกสาร 

 

            ที่ปรึกษา 

    นายสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อ านวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
    นายประสพสุข  หีบแก้ว  รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
    นายปัญญา   สาระกุมาร  รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
    นายสายทอง  ไตรยะวิภาค รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
    นายสิทธิชัย  สมเดช  รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
 

 

คณะท างาน 

    นายประสพสุข  หีบแก้ว  รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
    นางสาวนนทรัตน์  บุญจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
    นางวิไลวรรณ์  ชินกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    นางสาวญาธิมา  นามปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    นายธนพัฒน์  พันธฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิงเตอร์ 
    นางสาวกรรณิการ์  ศิริแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 
    นางสาวนัจรียาภรณ์  ภักดีก าจร เจ้าหน้าที่ธุรการ 
    นายธนพัฒน์  พันธฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

 




