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  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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 พ.ศ. 2558  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษา นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม  แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3  โดยมีกลยุทธ์ เป้าหมาย/
แนวทาง ตัวชี้วัด วิธีด าเนินการ จากการ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งข้อเสนอแนะน ามาพิจารณาเสนอ
ต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  เห็นชอบแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3 / 2557   
เมื่อวันที่   28  พฤศจิกายน  2558 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   
จนท าให้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
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และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของทุกภาคส่วน ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1.จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 6. ประสานระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน 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  หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
-  งานธุรการ 
-  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
-  กลุ่มงานนโยบายและแผน 
-  กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
- กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
- กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการเขตพื้นที่  
  การศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานของกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นทีก่ารศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
-งานธุรการ 
-กลุ่มงานตรวจสอบการเงินและบัญช ี
-กลุ่มงานตรวจสอบการด าเนินงาน 

กลุ่มอ านวยการ 
- งานธุรการ 
-  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-  กลุ่มงานประสานงาน 
-  กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์
-  กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์
-  งานธุรการ 
-  กลุ่มงานบริหารการเงิน 
-  กลุ่มงานบริหารการบัญช ี
-  กลุ่มงานบริหารพัสด ุ
-  กลุ่มงานบริหารสินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
-  งานธุรการ 
-  กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนด 
   ต าแหน่ง 
-  กลุ่มงานสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง 
-  กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบยีน 
   ประวัต ิ
-  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
-  กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
-  กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ 
   การศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
-  งานธุรการ 
-  กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
-  กลุ่มงานส่งเสริม สนับสนุน การระดม 
  ทรัพยากรและทุนการศึกษา 
- กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
-  งานธุรการ 
-  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล 
-  กลุ่มงานส่งเสริมข้อมูลสารสนเทศ 
-  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษา 
-  กลุ่มงานส่งเสริมและด าเนินการเปลี่ยน 
   แปลสถานศึกษาเอกชน 
-  กลุ่มงานส่งเสริมการอุดหนุนและกองทุน 
   สวัสดิการ 

รองผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

-  งานธุรการ 
-  กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาขั้น  
   พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู ้
-  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
-  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
   และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- กลุ่มนิเทศและประเมินผลระบบบรหิารและ 
   การจัดการศึกษา 
-  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
-  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรกมารติดตาม  
   ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
 

- กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
  การส่ือสาร 
-กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการจัดการ
เรียนรู ้
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สภาพทั่วไป 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตั้งอยู่เลขที่ 354 หมู่ที่  2  ต าบล
หัวขวาง   อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บนที่ราบสูงโคราชเป็นพ้ืนที่กึ่งกลางภาคอีสานเรียกว่า
สะดืออีสาน  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคาม ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณ 28  กิโลเมตร รับผิดชอบจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครอบคลุมเขตบริการ 4  อ าเภอ คือ  

 

 1.อ าเภอโกสุมพิสัย มีทิศเหนือติดต่อกับเชียงยืน และอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับอ าเภอกันทรวิชัย และอ าเภอเมืองมหาสารคาม ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอบรบือ  อ าเภอ 
กุดรัง 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  ระยะทาง
ประมาณ 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  

  

        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   



4 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 
ข้อมูลทั่วไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา และก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551  ลงวันที่  18  มกราคม  2551  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  2551  ครั้ง
แรกมีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  จ านวน  158 โรงเรียน  จ าแนกเป็นระดับประถมศึกษา จ านวน  148 โรง ระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน  10  โรง  ควบคุม  ดูแล และส่งเสริม โรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จ านวน  9  โรงเรียน  ต่อมาโอนไปสังกัดเทศบาลต าบลหนองกุง จ านวน 1 
โรงเรียน และโอนไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 26  จ านวน  10  โรงเรียน ปัจจุบันมี
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จ านวน  147 โรง โรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  11  โรง  มีบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่  จ านวน  51  คน  จ านวนข้าราชการครู   1,375  คน  
จ านวนนักเรียน  18,908   คน จัดการศึกษา  3 ระดับ ประกอบด้วย  ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา
และ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   ด าเนินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  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 4 690 9,529 
2 เชียงยืน 38 6 355 4,866 
3 กุดรัง 23 - 204 2,829 
4 ชื่นชม 12 1 126 1,684 
 รวม 147 11 1,375 18,908 

 
ที่มา  :  ข้อมูล  10  มิถุนายน  2557 
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 สถานศึกษา   
 
   1.จ านวนโรงเรียนและระดับท่ีเปิดสอน 
 
   ตาราง   2  แสดงจ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการจัดการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน   
 

ระดับการศึกษาที่จัดสอน 
โรงเรียนในสังกัด 

สพป.มค.3 เอกชน กศน. 
ปริยัติ
ธรรม 

รวม 

1. อนุบาล - 4 - - 4 
2. อนุบาล-ระดับประถมศึกษา 113 4 - - 117 
3. ประถมศึกษา 3    3 
4.ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 1 - - - 1 
5. อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 30 1 - - 31 
6. อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - 
7. ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - - 
8. มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย - 1   1 
9.ระดับอาชีวะศึกษา  1   1 

รวม 147 11 - - 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 

ระดับก่อน
ประถม 

ระดับประถม ระดับ ม.ต้น 

นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 

โกสุมพิสัย 690 1,913 151 6,716 475 900 48 9,529 674 1:14 

เชียงยืน 355 904 82 3,247 239 715 28 4,866 349 1:14 

กุดรัง 204 626 46 1,994 138 209 12 2,829 196 1:14 

ชื่นชม 126 285 24 1,084 74 315 14 1,684 112 1:17 

รวม 1375 3,728 303 13,041 926 2,139 102 18,908 1,331 1:14 

หมายเหตุ  ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 
 
          ตารางที่ 5  จ านวนนกัเรียน จ าแนกรายชั้น เพศ ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน  
ปีการศึกษา 2557 

 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม ร้อยละ ห้องเรียน ห้อง:นักเรียน 
อนุบาล 1 934 846 1,780 9 150 1:12 
อนุบาล 2 995 953 1,948 10 153 1:13 

รวมก่อนประถมศึกษา 1,929 1,799 3,728 20 303 1:13 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,069 995 2,064 11 156 1:14 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,063 1,033 2,096 11 155 1:14 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,106 1,066 2,172 11 157 1:14 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,158 1,132 2,290 12 154 1:15 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,141 1,049 2,190 12 152 1:15 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,196 1,033 2,229 12 152 1:15 
รวมประถมศึกษา 6,733 6,308 13,041 69 926 1:15 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 399 300 699 4 34 1:21 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 454 311 765 4 34 1:23 
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 382 293 675 4 34 1:20 
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  4.ควบคุม ก ากับ โรงเรียน ในสังกัด  สช (เอกชน)    
 
     ตารางที ่ 6  โรงเรียนในสงักัด สช. (เอกชน.) จ านวน 11 โรง 
 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ระดับ นักเรียน คร ู
1 มัธยมวัดกลาง โกสุมพิสัย ม.ต้น – ม.ปลาย 872 42 
2 วัดกลางโกสุม โกสุมพิสัย อนุบาล – ประถม 1,154 43 
3 อนุบาลสายรุ้ง โกสุมพิสัย เตรียมอนุบาล – อ.3 180 8 
4 อนุบาลพิสมัย โกสุมพิสัย เตรียมอนุบาล – อ.3 159 6 
5 อนุบาลจอนวิทยานุกูล เชียงยืน เตรียมอนุบาล – อ.3 137 6 
6 อนุบาลเกียรติขจร เชียงยืน อนุบาล 142 7 
7 จอนวิทยานุกูล เชียงยืน อนุบาล – ประถม 374 17 
8 เกียรติขจร เชียงยืน อนุบาล – ประถม 159 6 
9 จันทนภาศึกษา เชียงยืน อนุบาล –  ม.ต้น 190 17 
10 เทคโนโลยีเชียงยืน เชียงยืน ปวช.1 - 3 90 4 
11 ณัฐชาวดี ชื่นชม เตรียมอนุบาล – ป.1 194 8 

รวม 3,651 164 
 

 

5.จ านวนบุคลากรในสังกัด 
 ตารางที ่7  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท 

 
ประเภท ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 0 1 
รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 4 0 4 
บุคคลากรทางการศึกษา 38ค(1)/ศึกษานิเทศก ์ 6 5 11 
บุคคลากรทางการศึกษา 38ค (2) 10 31 41 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 118 15 133 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 5 3 8 
คร ู 472 762 1,234 
ลูกจ้างประจ า 71 0 71 
พนักงานราชการ 5 10 15 
ลูกจ้างช่ัวคราว 170 145 315 

รวมทั้งสิ้น 862 971 1,833 
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 ตารางที่ 8   จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ อ าเภอ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

คร ู รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 โกสุมพิสัย  64   8   72   4   2   6  236  376   612  304   386  690  

2 เชียงยืน  30   2   32   1   1   2  112  209   321  143   212  355  

3 กุดรัง  16   4   20   -     -     -     71  113   184   87   117  204  

4 ชื่นชม  8   1   9   -     -     -     53   64   117   61   65  126  

 รวม 118   15  133   5   3   8  472  762  1,234  595  780  1,375  

 
 
 ตารางที่ 9    ข้อมูลบุคลากรอัตราจ้าง 

รายการ 
จ านวนคน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
พนักงานราชการ 5 10 15 
ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1 8 9 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 10 44 54 
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 6 17 23 
ครูธุรการ 18 41 59 
นักการภารโรง 122 13 135 
บุคลากรปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ขาดแคลนบุคลากร 6 11 17 
อ่ืน ๆ 2 1 3 

รวม 170 145 315 
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ผลการด าเนินงาน 
 ในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

1.ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1.1   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2556    เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2555 กับ 2556  
และระดับประเทศปีการศึกษา  2556  ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ความสามารถ 2555 
2556 

พัฒนา เทียบประเทศ 
เขต ประเทศ 

ด้านภาษา 41.52 48.39 50.42 +6.87 -2.03 

ด้านค านวณ 34.13 31.11 36.70 -3.02 -5.59 

ด้านเหตุผล 43.22 41.04 45.20 -2.18 -4.16 

เฉลี่ยรวมทุกด้าน 39.62 40.18 44.11 0.56 -3.93 
 

 จากตาราง  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที  3  ปีการศึกษา  2556  เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2555 กับ 2556  
และระดับประเทศปีการศึกษา  2556  พบว่า  ผลการประเมินภาพรวมสูงขึ้นจากปีการศึกษา  2555   เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านภาษามีพัฒนาการสูงที่สุด  ด้านเหตุผลคะแนนต่ าที่สุด  เมื่อเปรียบเทียงกับผล  
การประเมินระดับประเทศ  พบว่าทุกด้านมีผลการประเมินต่ ากว่าระดับประเทศและด้านที่มีผลประเมินต่ า
กว่าระดับประเทศมากท่ีสุดได้แก่ด้านค านวณ 
            2.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  6  เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา  2555 กับ 2556   และ ระดับประเทศปีการศึกษา  2556  
ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

กลุม่สาระสาระการเรียนรู้ 2555 
2556 

พัฒนา 
เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ เขต ประเทศ 

ภาษาไทย 43.27 43.15 45.02 -0.12 -1.87 
คณิตศาสตร์ 32.07 37.14 41.95 +5.07 -4.81 
วิทยาศาสตร์ 34.92 36.52 37.41 +1.60 -0.89 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

42.55 36.83 38.31 -5.72 -1.48 

ภาษอังกฤษ 31.68 27.71 33.82 -3.97 -6.11 
สุขศึกษาและพลศึกษา 55.12 59.73 61.69 +4.61 -1.96 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 52.47 52.03 53.16 -0.44 -1.13 
ศิลปะ 50.19 46.13 47.14 -4.06 -1.01 

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ 42.78 42.41 44.81 -0.37 -2.40 
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 จากตาราง   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2556  เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา  2555 กับ 2556  และ 
ระดับประเทศปีการศึกษา  2556   พบว่า  คะแนนเฉลี่ยโดยรวมลดลงจากปีการศึกษา  2555   เมื่อ
พิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้นเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย  ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  และวิทยาศาสตร์  ส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนลดลงมากที่สุดได้แก่สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเมื่อพิจารณาคะแนน
เปรียบเทียบกับคะแนนระดับประเทศ  พบว่า  โดยรวมคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศมากท่ีสุด 
 
 2.3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา  2555 กับ 2556   และ ระดับประเทศปีการศึกษา  2556   ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 

กลุ่มสาระสาระการเรียนรู้ 2555 
2556 

พัฒนา 
เปรียบเทียบ

ระดับประเทศ เขต ประเทศ 
ภาษาไทย 50.70 39.47 44.25 -11.23 -4.78 
คณิตศาสตร์ 24.27 22.44 25.45 -1.83 -3.01 
วิทยาศาสตร์ 31.11 33.83 37.95 +2.72 -4.12 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

42.98 35.20 39.37 -7.78 -4.17 

ภาษอังกฤษ 25.72 26.90 30.35 +1.18 -3.45 
สุขศึกษาและพลศึกษา 55.95 54.89 58.30 -1.06 -3.41 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 42.02 38.54 44.46 -3.48 -5.92 
ศิลปะ 41.68 41.70 43.65 +0.02 -1.95 

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ 39.30 36.62 40.47 -2.68 -3.85 

 
 จากตาราง    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  2556  เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา  2555 กับ 2556 และ 
ระดบัประเทศปีการศึกษา  2556  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยโดยรวมลดลงจากปีการศึกษา  2555 เมื่อพิจารณา
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้นเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย  ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และ  ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
ลดลงมากที่สุดได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เมื่อพิจารณาคะแนนเปรียบเทียบกับคะแนน
ระดับประเทศ  พบว่า  โดยรวมคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด 
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 2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

   2.1 นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2556  จ านวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ 0.021  สาเหตุ
เนื่องจาก มีปัญหาในการปรับตัว 1 คน อพยพตามผู้ปกครอง จ านวน 2 คน และอ่ืน ๆ จ านวน 1 คน 

   2.2  มีการจัดระดมทรัพยากรได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทางราชการ นักเรียนที่มีความขาดแคลน 
และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือจาก อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จากการด าเนิน
โครงการหนึ่งเดือนส าคัญ หนึ่งวันพิเศษ 

 3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีการก าหนดนโยบาย 
และมีแนวทางการติดตาม ที่ชัดเจนท าให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ตรงกัน 
          3.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แนวทางด าเนินงานร่วมกัน 
          3.3 สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
          3.4 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
   3.5  สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3.6 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นรูปธรรม 
   
 4.ปัญหา 

  1.ครูผู้สอน  ขาดความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ในการออกข้อสอบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
ขั้นสูง  เช่น  การวิเคราะห์  สังเคราะห์  การประเมิน  และ การคิดสร้างสรรค์  ซึ่งข้อสอบ  O-NET  และ  
NT  เป็นข้อสอบวัดระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ขั้นวิเคราะห์ขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่  จึงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถ
ท าแบบทดสอบได้  ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า 

  2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ส่งผลให้เกิดต้นทุนสูงในการบิหารจัด
การศึกษา 

  3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีปัญหาทางด้านการเมือง มีการประท้วงและการยึดอ านาจของ 
คสช. ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์จุดเน้นบางโครงการไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 5. ข้อเสนอแนะ 

 5.1  ครูผู้สอนควรวิเคราะห์แนวโน้ม  ของมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ที่ใช้ในการออกข้อสอบ  O-NET  
และ NT   และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 5.2  ครูผู้สอนควรน าแนวทางการน าผลการทดสอบไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของ  สทศ. 
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 5.3 ควรจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ โดยการพัฒนาคุณภาพมา
ตนฐานการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และการพัฒนาครูทั้งระบบให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
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  5.4 ควรหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน โรงเรียนควรได้รับการ 
นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการด าเนินงานให้มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน มีความพร้อมและเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานและธรรมาภิบาล ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 

  5.5 ควรสร้างความเข้มแข็งต่อองค์คณะบุคคล ตลอดจนความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะเป็นกลไกน าไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  5.6 ควรใช้นวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  เช่น การใช้ ICT เพ่ือการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน 

______________________ 
 
นโยบายรัฐบาล 
 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่  12  กันยายน  2557  โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
 

ข้อที ่1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตย ตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม 
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก 
ย่ามใจ หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดี
ของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
ระราชด าริ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่สถานบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการ
ทรงงาน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจกัษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์แก่ประชาชนในที่สุด 
 

ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริหารของรัฐ 
   3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทาง
สังคมของแรงงานอาเซียน 
   3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว  
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทยมารใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่  ลดความเหลื่อม
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ล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ 
   4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
โดยพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้
อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
  4.4  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับประบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องในและนอก
โรงเรียน 
  4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ ในการ
เรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดังนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และเพ่ือ
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
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  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิด
พ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพประชาชน 
  5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มี
น้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
 ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่
จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้อง 
ถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
  6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการของการจัดท างบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการการงบประมาณและความพร้อมในการ
ด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้าง
ภาวะหนี้สินสาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดง
หนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความ
โปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่
ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและ
กลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
 ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครับทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภารัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือ
มีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามล าดับความจ าเป็น และตามีที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ 
เชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้า
มายังส่วนกลาง  ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้ง
ตามท่ีชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึง
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ตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างาน
อย่างประหยัด มีสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2558 ให้กับ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดเป็น 5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะและ 10 
นโยบายแร่งด่วน ดังนี้ 
 
5 นโยบายทั่วไป 
 1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และความ
ต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของ
ไทย 
 2.การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและ
เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
 3.การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญ
กับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีอันดีงามของไทย 
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 4.การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญ
กับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดี
ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 
 5.การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณา
การการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต
คอรัปชั่น ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคม 
 
7 นโยบายเฉพาะ (ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี ) 
 1.การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
    1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
    1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพ้ืนที่อย่าง
จริงจัง   
    1.3 สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 
    1.4 มาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และ
สถานศึกษาโดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที ่
    1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่
เสี่ยงภัย รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การยึด
มั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
ต่อเนื่อง 
    1.6 สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
องค์การสหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบ้าน และสื่อมวลชน 
อย่างต่อเนื่อง 
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  2. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และการด ารงความ
ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   2.1 โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘  
   2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และ
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
   2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคม
วัฒนธรรม และให้ความเคารพในอุดมการณ์ความเชื่อบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

  3.การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   3.1 มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญ
ศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
   3.2 มีแนวทางการพฒันาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางศึกษา รองรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา  
   3.3 มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทาง
การศึกษา เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
   3.4 มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนอง
ต่อภาคการผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทาง
การแพทย์และพยาบาล และอ่ืน ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการ
จัดท าความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ 
และการพัฒนาก าลังคน ทั้งระบบ 
   3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้
เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่
องค์ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ในการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
 

  4.การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชี พครูให้
เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 
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   4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระ
งานทีไ่ม่จ าเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
   4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   4.4 สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม 
   4.5 มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 
 
     5.การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   5.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้
เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 
   5.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระ
งานที่ไม่จ าเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
   5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   5.4 สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม 
   5.5 มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 
 
  6.การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   6.1 สามารถถ่ายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านการศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การน าสู่การปฏิบัติสามารถด าเนินการได้อย่าง
ชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
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   6.2 สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความ
เข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   6.3 หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
   6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
การได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้ บรรลุ
เปูาหมายได้ทันต่อเหตุการณ์ 
   6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณและจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนด  
  7.การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   7.1 มีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ 
และเป็นไปตามเปูาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และสามารถด าเนินการจัดท าร่างแผนการ
ศึกษาแห่งชาติในห้วงระยะเวลาต่อไป 
   7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการด าเนินการ
ต่อเนื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียน
การสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารส าหรับการปฏิรูปการเรียนรู้  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการ
ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
   7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงานสรุป
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง 
ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ  
 
 
10 นโยบายเร่งด่วน(ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
  1. เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว  
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย :  
  โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟู ให้สามารถท าการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 
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  2. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง  
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   2.1 มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
   2.2 ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนทั่วไป/จ านวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช่วง ๓ เดือนลดลงอย่าง
ชัดเจน 
 

  3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้
นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน
สายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย 
   3.1 มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
   3.2 มีการก าหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพ
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
 

        4.ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มี
เวลาท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่อง
ค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดม่ันใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย 
   4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ 
ความสามารถอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ การ
เรียนรู้ประสบการณ์จากการท ากิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพ้ืนฐานเพ่ือ
การท างาน การศึกษาเพ่ืออาชีพ 
         4.2 น าร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป็น
รากฐานและกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว  
 

         5.เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการ
ช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส  
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   5.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ /เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
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   5.2 สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน 
 

  6.เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการ
จัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียน
นักศึกษาเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 
   6.2 มีการจัดท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 
 

  7. เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพิ่มโอกาส
ให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   7.1มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด รวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
   7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิม
โอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 

  8. เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การ
ละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลัก
สิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบัน การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   8.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
   8.2 มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

  9. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็น  
หมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ 
ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   9.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
   9.2 มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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  10 เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไป
ตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
   10.1 มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่ชัดเจน 
   10.2 มีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็น
รูปธรรม 
   10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดย
สามารถรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
   10.4 มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและ
ลดผลกระทบทางลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
   10.5 สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
 
 
 
การขับเคลื่อนและก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย 
  1. นโยบายทั่วไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานทั้งปวงของทุกหน่วยงานและบุคลากรใน
สังกัดของ ศธ. 
  2. สป. ด าเนินการทบทวนตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ๒๕๕๘ รองรับการด าเนินงานและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี (นโยบายเฉพาะ
และนโยบายเร่งด่วน) ออกแบบกระบวนการ กลไก และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
รวมทั้งสื่อสารถ่ายทอดให้หน่วยปฏิบัติได้รับทราบทิศทางและเปูาหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้การน าสู่การ
ปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  3. หน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนและด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
  4. สป. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานสรุปน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพ่ือกรุณาทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   4.1 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะ ในเดือนสุดท้ายทุกไตรมาส
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค.๕๗ และ มี.ค. มิ.ย. ก.ย.๕๘) 
   4.2 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน ทุกเดือนตลอด ๓ เดือนแรก
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค.๕๗) 
   4.3 การจัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติ ตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีการสั่งการให้ทราบเพื่อให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

 เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 
  1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม 
  2. เร่งรัดพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และ
การคิดเพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 
  3 .เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ 
  4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน 
ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
  5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็น
อย่างดี 
  6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
  7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศและ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
  8. สร้างวัฒนธรรมในการท างาน เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่าย
การพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
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  9. เร่งปรับระบบการบริหารบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมให้เป็นปัจจัย
หนุนในการเสริมสร้างคุณภาพประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจและความ
รับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 
  10.มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้
การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม 
  11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์ 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 
 
ค่านิยมองค์การ 
  องค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอ้ืออาทร  มีอาภรณ์คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม 
 
 
เป้าประสงค์ 
 
 1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ
ภาค 
 3.ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
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กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท     
 กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ และมีคุณภาพ     
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา    
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
   1.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน
การใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
   1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เป็นต้นไปได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วย
การแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอการอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกก
พ้ืนที่) ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
   1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3 
  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
   1.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ใฝุดี 
   1.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ใฝุเรียนรู้ 
   1.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่อย่างพอเพียง 
   1.2.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่น ในการศึกษาและการท างาน 
  1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
   1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
   1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
   1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล 
องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนและองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   1..3.4 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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 ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง 
   2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินของครู ให้
สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   2.1.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อเทคโนโลยี 
   2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา และโดยเพ่ือนครู ทั้งใน
โรงเรียนด้วยกัน หรือระหว่างโรงเรียนคือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
   2.1.4 ครูได้รับการช่วยเหลือได้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของครูในพ้ืนที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
   2.1.5 ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี 
  2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
  2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
  2.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรร ตระหนัก และด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม  
 
 
 ส่วนที่3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  3.1 สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อการด าเนิน (Participation and Accountability) 
   3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท า
แผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง 
   3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการ
มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนิน 
   3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน มีระบบการนิเทศ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล 
สถานศึกษาและครูที่เข้มแข็ง 
      3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น / อัตราการออกกลางคันลดลง /มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
   3.1.5 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งรัดและติดตามการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งเป็นกัลยาณมิตร 
  3.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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   3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ได้ระดับมาตรฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และหรือผ่านการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
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ความเชื่อมโยงของจุดเน้นส านักงานคณะกรรกมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายรฐับาล 
จุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

 
จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 

1.นักเรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญสู่มาตรฐานสากล 

1.เสริมสร้างความสามารถด้านภาษา 
(Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) 
และด้านการใช้เหตุผล (Reasoning 
Ability) สู่การยกระดับผลการ
ประเมินระดับชาติ 

1.วิจัยพัฒนาเพือ่เสริมสร้างความสามารถด้าน
ภาษา ด้านค านวณ และดา้นการใช้เหตุผล 
2.พัฒนาเทคนิคการวัด และประเมินผล 
3.สร้างความเข้มแข็งชุมนุมนักวัดและ
ประเมินผลฯ แห่งประเทศไทย 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปีที่ 3 ด้านความสามารถทางภาษา ดา้น
ค านวณ และด้านการใช้เหตุผล เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 3 

ข้อ 1,2,3 นโยบายทั่วไป ข้อ 3 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,2 

ข้อ 4.9 

2. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก (กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1. เร่งรัดคุณภาพการอา่นรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
และส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงนักเรียนทกุ
กลุ่มเปูาหมาย และเร่งแก้ปัญหาการอา่นออก
ของนักเรียน 
2เสริมสร้างความสารมารถด้าน ทักษะ และ
การประยกุต์ใช้ความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน เน้น Collaborative Problem 
Solving) 
3. เสริมสร้างความสามารถและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
4. คัดสรรรูปแบบการสอน/การจัดกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่มสาระ เผยแพร่ให้
ครูน าไปปรับการเรียนการสอน 
5.ปรับกระบวนการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมให้นักเรียนตระหนักและ
เข้าใจรากเหง้าความเป็นชาติไทย ความเป็น
ประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและวถิีชีวิตวัฒนธรรมไทย 
6.พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผลทั้ง
ระบบที่เน้นการสร้างข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์
และการะเมินผ่านระบบออนไลน ์

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปีที่ 6 ชองผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET 
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ รอ้ย
ละ 3 
 

 



30 
 

30 
 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 
 3.เร่งรัดความสามารถและทกัษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 
1.ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษาองักฤษ
ให้เน้นทักษะการส่ือสาร 
2.ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/ทางเลือกที่เหมาะสม 
3.ใช้ส่ือและโปรแกรม ICT เป็นตัวขับเคลื่อน
ส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางภาษา
ของครูและผู้เรียน 
4.จัดระบบเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็ง
กลไกการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ร่วมกับสถานศึกษาอุดมศึกษา และสถาบันผลิต
ครู/หน่วยงานที่มีความเชีย่วชาญ 
 

1.ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุม่
สาระภาษาอังกฤษ จ าแนกระดบั 
  -โรงเรียนที่มีความพร้อมสูงเพิ่มขึ้น ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 5 
  -โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3-5 
-โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  
  2-5 
2.นักเรียนมีความสามารถดา้นทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 -โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80 
  -โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ
50 
  -โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30 

   

4. เร่งรัดสถานศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล 

1.เสริมสร้างนักเรียนให้มีลักษณะผู้น าแห่ง
อาเซียน 
2.พัฒนาด้านวิชาการ การบริหารจัดการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. ขยายศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายอาเซียนเพื่อพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิาค 

นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะผู้น านักเรียนอาเซียน 
-ร้อยละ100 ของจ านวนนกัเรียนโรงเรียนที่
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 
-จ านวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา 

5.ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.ทบทวนหลักสูตรในเรือ่งเปูาหมาย โครงสร้าง
เวลาเรียน สาระการเรียนรู ้ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่
21 
2.ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจดัการหลักสูตร 
3.ปรับวิธีการวัดและประเมนิผลการเรียนให้
เชื่อมโยงตั้งแตร่ะดับห้องเรียน ระดับชาตแิละระดับ
นานาชาต ิ
4.จัดตั้งชุมนุมนักวดัและประเมินผลการศกึษาขั้น
พื้นฐานแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ด้านการวัดและประเมนิ 

มีแนวปฏบิัติในการบริหารจัดการหลักสตูร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
-มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-มีแนวทาง/วิธวีัดและประเมินผลการเรียนให้
เช่ือมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิ
-สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ(ส่วน
ใหญ่เป็นครูและศึกษานิเทศก์)ทุกคนมีความ
เข้มแข็งด้านการประเมิน 
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จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 
2.นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม รักสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ภูมิใจ ในความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพติด มี
คุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม 

เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การน า
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ สู่
การพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบตา่ง ๆ 

1.ก าหนดจุดเน้นค่านิยมหลกัคนไทย 12
ประการให้สอดคล้องกับชว่งวัยแต่ละระดับชั้น
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมธัยม 
2.สร้างความตระหนักและเสริมสร้างค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ ผ่านสือ่ทีหลากหลาย 
3.พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมให้เข้มแข็ง
และครอบคลุมทุกพื้นที ่
4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/ค่ายนักเรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น จัด
ฝึกอบรม ปปช. สพฐ.น้อย ค่ายประวัติศาสตร์ 
ค่ายดนตรี/ศิลปะ กิจกรรมสภานกัเรียน ชุมนุม
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมในโอกาสต่าง ๆ 
5.พัฒนาครุและบุคลากรให้สามารถจัด
กิจกรรม/ค่าย เพื่อปลูกฝังค่านยิมหลักเข้าสู่
ห้องเรียนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมให
ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวยั (รอก าหนด
เกณฑ์) 

ข้อ 3,10 นโยบายทั่วไป ข้อ 3 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,2 
นโยบายเร่งด่วนข้อ 4 

ข้อ 1,3.5,4.1, 
4.4,4.7,4.8, 
4.10,5.5 

3.นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

พัฒนาและส่งเสริมเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษให้สามารถพัฒนาได้เต็ม
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ (เด็กพิการ,เด็กด้อยโอกาส
,เด็กที่มีความสามารถพิเศษ,เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า) 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบเพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษา 
3.พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษา
ที่หลากหลายสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเต็มตามศักยภาพ 
4. เร่งรัดการยกระดับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 
5.ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ 

1.ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
2.ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
ผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ข้อ 2,3,10 นโยบายทั่วไป ข้อ 2,3 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,2,3 

ข้อ 4.1 , 
4.2,4.3, 
4.4,4.9 
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ความเชื่อมโยงของจุดเน้นส านักงานคณะกรรกมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายรฐับาล 

จุดเน้นที่ 2 ด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 
1.ครูได้รับการพัฒนา
ความรู้และสมมรรถนะ
ผ่านการปฏิบัติจริงและ
ความช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะ
สอดคล้องกับการปฏบิัติงาน 

1.พัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และภาษาไทย ใหม้ี
ความรู้ตามกลุ่มสาระ (ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระ     
  x30,922 โรงเรียน) 
2.สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1.ครูกลุ่มเปูาหมายจ านวน 123,688 คน มี
องค์ความรู้ตามเน้ือหาที่ก าหนดในระดับดีขึ้น
ไป 
2.ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ 
จ านวน225 เขต สามารถนิเทศและ
ช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้ 

ข้อ 3,4,10 นโยบายทั่วไป ข้อ 3,4 
นโยบายเฉพาะ 1.3 ,1.4 
2.2,2.3,3.2,3.3,4.3,4.4 
นโยบายเร่งด่วน 1 

ข้อ 
1,3.6,4.4,4.6, 
4.7,4.8,4.9, 
4.10,10.5 

2.ส่งเสริมและสนับสนุน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง 
 (ID Planป 

2.สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/ครูและบุคลการทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาตนเองตาม ID Plan 
 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ม ีID Plan 
ได้รับการสนับสนุนงบประมารในการพฒันา
ตนเองอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

2.พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มที่มี
ความจ าเป็นกลุ่มที่
ได้รับการพัฒนา
เร่งด่วน 

1.พัฒนาผับริหารสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ได้รับการ
พัฒนา 
2.พัฒนาการบริหารวิชาการใน 
ศตวรรษที่ 21 (ส าหรับโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง) 

1.สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  
(professional Learning Community) 
2.พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ าต าบล 

1.ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากลุ่ม 10% ล่างจ านวน 3,000 
โรงเรียนได้รับการพัฒนา 
2.ผู้บริหารสถานศึกษาทกุโรงเรียน(โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียน
ดีประจ าต าบล) มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ข้อ 4 นโยบายทั่วไป ข้อ 3,4 
นโยบายเฉพาะ  1.3, 
1.4,2.3,4.3 

ข้อ 1,3.6, 
4.4,4.7,4.8, 
4.9,4.10} 
10.5 

3.ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาที่เป็นมือ
อาชีพมีผลงานเชิง
ประจักษ์ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติอย่าง
เหมาะสม 

1.พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้
มาตรฐานและ มีความสอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงาน 
2.พัฒนาให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ 
และความภูมิใจในการมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

พัฒนาระบบจูงใจและคัดเลือกครูและบคุลากร
ทางการศึกษาที่มีผลการปฏบิัติงานเชิง
ประจักษ ์

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ได้รับการ
ยกยอ่งชิดชูเกียรติ 

ข้อ 3,4 นโยบายทั่วไป ข้อ 3 , 4 
นโยบายเฉพาะ 1.3,1.4, 
2.2 , 2.3 , 3.2 , 3.3 , 
4.3 , 4.4 , 4.5 
นโยบายเร่งด่วน 1 
 

ข้อ 1 , 3.6 , 
4.4 , 4.6 , 4.7 
, 4.8, 4.9, 
4.10, 10.5 
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จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 
4.องค์กรและคณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเตรียมและการ
จัดสรรครู ตระหนัก
และด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้ง ให้ครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษา
บรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ 
มีความสามารถ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

1.องค์กรและคณะบุคคลได้รับการ
พัฒนาเพื่อสร้างความตระหนกั 
จิตส านึก ความรับผิดชอบและ
ผลประโยชน์ส่วนรว่ม 
2.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธกีารที่
เกี่ยวขอ้งให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม
โดยมีระยะเวลาการด าเนินการที่
ชัดเจน 

1.พัฒนาองค์คณะบุคคลให้สมารถปฏิบัติงานได้
ตามภารกจิอยา่งมีประสิทธภิาพ 
2.พัฒนาระบบก ากับ ติดตามการบริหารบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ 

คระอนุกรรมการข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นทีก่ารศึกษาจ านวน 
225 เขต มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 4 นโยบายทั่วไป ข้อ 3 , 4 
นโยบายเฉพาะ 1.3 , 1.4 , 
2.2 , 2.3 ,3.2,4.2 
 

ข้อ 1, 3.6 
4.4 , 4.6 
4.7,4.8} 
4.9, 4.10 ,8, 
10.4 , 40.5 , 
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ความเชื่อมโยงของจุดเน้นส านักงานคณะกรรกมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายรฐับาล 
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

 
จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 

3.1. สถานศึกษาและ
เขตพื้นที่การศึกษา 
บริหารจัดการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เน้นการ
กระจายอ านาจ การมี
ส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบต่อการ
ด าเนิน (Participation 
and Accountability) 

ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจ มี
ส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในทุก
ระดับและเน้นการมีส่วนรว่มขององค์
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องอยา่งเข้มแข็ง
และเป็นกัลยาณมิตร 

1.1 เร่งให้หน่วยงานทุกระดับด าเนินการตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธภิาพการใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อยา่ง
เคร่งครัด 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพี่การศึกษา สถานศึกษา
เบิกจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 
และงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 

ข้อ 1,5,6,7, 
8,11 

นโยบายทั่วไปขอ้ 1,5 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,1.1, 
1.2,1.4,1.6, 2,2.1,3.1, 
5,6 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 1 ,4} 
4.2,5,6,9,10 

ข้อ 4,4.1,4.2, 
4.3 
 

3.1.1โรงเรียนที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพ
ภายนอกและที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนต่ า
กว่าค่าเฉลีย่ของ
ประเทศได้รับการแก้ไข
แทรกแซง ช่วยเหลอื 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดย
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาท าหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนและ
เป็นผู้ประสานงานหลัก
ให้โรงเรียนท า
แผนพัฒนาเป็นรายโรง
ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน
และองค์กรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

1.2ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสนบัสนุน
การเข้าถึงได้รับโอกาสทางการศึกษาอยา่งทั่วถึง
เสมอภาคและเป็นธรรม 

สถานศึกษาทกุแห่ง (114 โรง)ในโครงการ
พัฒนารูปแบบ การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
มีความสามารถพัฒนารูปแบบ การบริหาร
โรงเรียนอย่างมีประสิทธภิาพ 

ข้อ 1,5,6, 
7,8,11 

นโยบายทั่วไป ข้อ 1,5 
นโยบายทั่วเฉพาะ ข้อ 1, 
1.1,1.2,1.4,1.6,2,2.1, 
3,3.1,5,6 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 1,4, 
4.2,5,6,9,10 

ข้อ 4,4.1, 
4.2,4.3 

1.3 ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เช่น ปรับปรุง แก้ไข 
ระเบียบ วิธีการ แนวปฏิบัติ ประกาศ 
กฎกระทรวงที่สอดคล้อง กับการกระจาย
อ านาจให้เกิดความคล่องตัว และสามารถ
ก าหนดผู้รับผิดชอบได้อยา่งแท้จริง เป็นต้น 
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จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 
3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วน
ร่วมอย่างแทจ้ริง และการมี
ความรับผิดชอบต่อการด าเนิน 

 1.4 สร้างความเชื่อมโยงของระบบขอ้มลู
สารสนเทศทุกระดับ ตามมิติการกระจาย
อ านาจ 4 ด้าน (วิชาการ บริหารงานบุคคล  
งบประมาณ และบริหารทั่วไป) 

 ข้อ 1,5,6 
7,8,10 

นโยบายทั่วไป ข้อ 1,5 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,1.1, 
1.2,1.4,1.6,2,2.1,3 
3.1,5,6 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 1,4, 
4.2,5,6,10 
 
 

ข้อ 4,4.1, 
4.2,4.3 

3 . 1 . 3  ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่
การศึกษา บริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ โดยมุ่งเน้นการ 
มีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน มีระบบ
ก า รนิ เ ท ศ  เ ร่ ง รั ด  ติ ด ต า ม 
ประเมินผล 
สถานศึกษาและครูที่เข้มแข็ง 
3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  เชิดชูเกียรติโรงเรียน
ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น / อัตราการออก
กลางคันลดลง /มีพฤติกรรม
เส่ียงลดลง 
3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  เชิดชูเกียรติโรงเรียน
ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น / อัตราการออก
กลางคันลดลง /มีพฤติกรรม
เส่ียงลดลง 
3.1.5 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาเร่งรัดและ
ติดตามการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องอยา่ง
เข้มแข็งเป็นกัลยาณมิตร 
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จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 
3.2 สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

1.ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษา 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
อย่างมีประสิทธภิาพ สู่ความเป็นเลิศ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการ
ประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้นไปร้อย
ละ 80 

ข้อ 3,5,6,9, 
11 

นโยบายทั่วไป ข้อ 5 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,1.3,4, 
4.5,6 

ข้อ 6,6.1, 
6.2,10,10.1, 
10.3 

3.2.1 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ได้
มาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
3.2.2 สถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ได้ระดับ
มาตรฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และหรอื
ผ่านการรับรองจาก
ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

2.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2553 

2.1 ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

สถานศึกษาทกุแห่งมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในพื้นที่เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 2.2 วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้

มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

3.ส่งเสริมให้มีการแทรกแซง 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โดยส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
การรับรองคุณภาพนอกจาก สมศ. 

จัดท าแผนพัฒนารายโรงร่วมกบัผู้ปกครอง
ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ส าหรับโรงเรียนที่ไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก 

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เขา้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

4.ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชิดชูเกียรติใหโ้รงเรียนที่
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มี
พฤติกรรมเส่ียงลดลง 

คัดสรรนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาที่มีและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับการเชิดชู
เกียรติ 

หน่วยงานในสังกัดส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีผลงานที่เป็น
เลิศ 
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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 
  
เป้าประสงค์ 
 1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค  
 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 4.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ประชาคมอาเซียน 
    5.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 
กลยุทธ์  
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท     
  กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ และมีคุณภาพ     
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา    
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
   1.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน
การใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
   1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไปได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ 
ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอการอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/
นอกพ้ืนที่) ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
   1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
   1.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ใฝุดี 
   1.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ใฝุเรียนรู้ 
   1.2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่อย่างพอเพียง 
  1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
   1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
   1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
   1..3.4 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 
 ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง 
   2.1.1 ครูได้รับการพฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินของครู  
ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   2.1.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อเทคโนโลยี 
   2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา และโดยเพ่ือนครู ทั้งใน
โรงเรียนด้วยกัน หรือระหว่างโรงเรียนคือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
   2.1.4 ครูได้รับการช่วยเหลือได้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ของครูในพ้ืนที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
   2.1.5 ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี 
  2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
  2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
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  2.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรร ตระหนัก และด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม  
 
 ส่วนที่3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  3.1 สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อการด าเนิน (Participation and Accountability) 
   3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท า
แผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง 
   3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการ
มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนิน 
   3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน มีระบบการนิเทศ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล 
สถานศึกษาและครูที่เข้มแข็ง 
      3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น / อัตราการออกกลางคันลดลง /มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
   3.1.5 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งรัดและติดตามการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งเป็นกัลยาณมิตร 
  3.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ได้ระดับมาตรฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และหรือผ่านการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
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ความเชื่อมโยงของจุดเน้นส านักงานคณะกรรกมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายรฐับาล 
จุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

 
จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 

1.1.นักเรียนมี
สมรรถนะส าคัญสู่
มาตรฐานสากล 

1.เสริมสร้างความสามารถด้านภาษา 
(Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) 
และด้านการใช้เหตุผล (Reasoning 
Ability) สู่การยกระดับผลการ
ประเมินระดับชาติ 

1.วิจัยพัฒนาเพือ่เสริมสร้างความสามารถด้าน
ภาษา ด้านค านวณ และดา้นการใช้เหนผุล 
2.พัฒนาเทคนิคการวัด และประเมินผล 
3.สร้างความเข้มแข็งชุมนุมนักวัดและ
ประเมินผลฯ แห่งประเทศไทย 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปีที่ 3 ด้านความสามารถทางภาษา ดา้น
ค านวณ และด้านการใช้เหตุผล เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า รอ้ยละ 3 

ข้อ 1,2,3 นโยบายทั่วไป ข้อ 3 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,2 

ข้อ 4.9 

2. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก (กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

1. เร่งรัดคุณภาพการอา่นรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
และส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงนักเรียนทกุ
กลุ่มเปูาหมาย และเร่งแก้ปัญหาการอา่นออก
ของนักเรียน 
2. เสริมสร้างความสารมารถด้าน ทักษะ และ
การประยกุต์ใช้ความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน เน้น Collaborative Problem 
Solving) 
3. เสริมสร้างความสามารถและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
4. คัดสรรรูปแบบการสอน/การจัดกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่มสาระ เผยแพร่ให้
ครูน าไปปรับการเรียนการสอน 
5.ปรับกระบวนการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมให้นักเรียนตระหนักและ
เข้าใจรากเหง้าความเป็นชาติไทย ความเป็น
ประชาธิปไตยที่มพีระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและวถิีชีวิตวัฒนธรรมไทย 
6.พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผลทั้ง
ระบบที่เน้นการสร้างข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์
และการะเมินผ่านระบบออนไลน ์

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปีที่ 6 ชองผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET 
กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ รอ้ย
ละ 5 
 

 



41 
 

41 
 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 
 3.เร่งรัดความสามารถและทกัษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 
1.ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษาองักฤษ
ให้เน้นทักษะการส่ือสาร 
2.ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/ทางเลือกที่เหมาะสม 
3.ใช้ส่ือและโปรแกรม ICT เป็นตัวขับเคลื่อน
ส าคัญในการพัฒนาความสามารถทางภาษา
ของครูและผู้เรียน 
4.จัดระบบเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็ง
กลไกการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ร่วมกับสถานศึกษาอุดมศึกษา และสถาบันผลิต
ครู/หน่วยงานที่มีความเชีย่วชาญ 
 

1.ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุม่
สาระภาษาอังกฤษ จ าแนกระดบั 
  -โรงเรียนที่มีความพร้อมสูงเพิ่มขึ้น ไมน่้อย
กว่าร้อยละ 5 
  -โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3-5 
-โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  
  2-5 
2.นักเรียนมีความสามารถดา้นทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 -โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80 
  -โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ
50 
  -โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30 

   

4. เร่งรัดสถานศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล 

1.เสริมสรา้งนักเรียนให้มีลักษณะผู้น าแห่ง
อาเซียน 
2.พัฒนาด้านวิชาการ การบริหารจัดการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3. ขยายศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายอาเซียนเพื่อพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิาค 

นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะผู้น านักเรียนอาเซียน 
-ร้อยละ100 ของจ านวนนกัเรียนโรงเรียนที่
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 
-จ านวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา 

5.ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.ทบทวนหลักสูตรในเรือ่งเปูาหมาย โครงสร้าง
เวลาเรียน สาระการเรียนรู ้ทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่
21 
2.ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจดัการหลักสูตร 
3.ปรับวิธีการวัดและประเมนิผลการเรียนให้
เชื่อมโยงตั้งแตร่ะดับห้องเรียน ระดับชาตแิละระดับ
นานาชาต ิ
4.จัดตั้งชุมนุมนักวดัและประเมินผลการศกึษาขั้น
พื้นฐานแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ด้านการวัดและประเมนิ 

มีแนวปฏบิัติในการบริหารจัดการหลักสตูร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
-มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-มีแนวทาง/วิธวีัดและประเมินผลการเรียนให้
เช่ือมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิ
-สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ(ส่วน
ใหญ่เป็นครูและศึกษานิเทศก์)ทุกคนมีความ
เข้มแข็งด้านการประเมิน 
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จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 
1.2.นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม รักสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ภูมิใจ ในความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพติด มี
คุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม 

เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การน า
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ สู่
การพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบตา่ง ๆ 

1.ก าหนดจุดเน้นค่านิยมหลกัคนไทย 12
ประการให้สอดคล้องกับชว่งวัยแต่ละระดับชั้น
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมธัยม 
2.สร้างความตระหนักและเสริมสร้างค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ ผ่านสือ่ทีหลากหลาย 
3.พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมให้เข้มแข็ง
และครอบคลุมทุกพื้นที ่
4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/ค่ายนักเรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น จัด
ฝึกอบรม ปปช. สพฐ.น้อย ค่ายประวัติศาสตร์ 
ค่ายดนตรี/ศิลปะ กิจกรรมสภานกัเรียน ชุมนุม
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมในโอกาสต่าง ๆ 
5.พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัด
กิจกรรม/ค่าย เพื่อปลูกฝังค่านยิมหลักเข้าสู่
ห้องเรียนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวยั (รอก าหนด
เกณฑ์) 

ข้อ 3,10 นโยบายทั่วไป ข้อ 3 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,2 
นโยบายเร่งด่วนข้อ 4 

ข้อ 1,3.5,4.1, 
4.4,4.7,4.8, 
4.10,5.5 

1.3.นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

พัฒนาและส่งเสริมเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษให้สามารถพัฒนาได้เต็ม
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ (เด็กพิการ,เด็กด้อยโอกาส
,เด็กที่มีความสามารถพิเศษ,เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า) 
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบเพื่อให้คนพิการมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษา 
3.พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษา
ที่หลากหลายสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเต็มตามศักยภาพ 
4. เร่งรัดการยกระดับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 
5.ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ 

1.ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
2.ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษ
ผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ข้อ 2,3,10 นโยบายทั่วไป ข้อ 2,3 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,2,3 

ข้อ 4.1 , 
4.2,4.3, 
4.4,4.9 
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ความเชื่อมโยงของจุดเน้นส านักงานคณะกรรกมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายรฐับาล 

จุดเน้นที่ 2 ด้านครุและบุคลากรทางการศึกษา 
 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 
2.1.ครูได้รับการพัฒนา
ความรู้และ 
สมมรรถนะผ่านการ
ปฏิบัติจริงและความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะ
สอดคล้องกับการปฏบิัติงาน 

1.พัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และภาษาไทย ใหม้ี
ความรู้ตามกลุ่มสาระ (ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระ     
  x 147 โรงเรียน) 
2.สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1.ครูกลุ่มเปูาหมาย มอีงค์ความรู้ตามเน้ือหา
ที่ก าหนดในระดับดีขึ้นไป 
2.ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ 
จ านวน สามารถนิเทศและชว่ยเหลือครูให้
สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได ้

ข้อ 3,4,10 นโยบายทั่วไป ข้อ 3,4 
นโยบายเฉพาะ 1.3 ,1.4 
2.2,2.3,3.2,3.3,4.3,4.4 
นโยบายเร่งด่วน 1 

ข้อ 
1,3.6,4.4,4.6, 
4.7,4.8,4.9, 
4.10,10.5 

2.ส่งเสริมและสนับสนุน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง 
 (ID Plan) 

2.สนับสนุนงบประมาณให้ ครูและบุคลการทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองตาม ID Plan 
 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ม ีID Plan 
ได้รับการสนับสนุนงบประมารในการพฒันา
ตนเองอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

2.2.พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มที่มี
ความจ าเป็นกลุ่มที่
ได้รับการพัฒนา
เร่งด่วน 

1.พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ได้รับการ
พัฒนา 
2.พัฒนาการบริหารวิชาการใน 
ศตวรรษที่ 21 (ส าหรับโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง) 

1.สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  
(professional Learning Community) 
2.พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ าต าบล 

1.ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ าได้รับการพัฒนา 
2.ผู้บริหารสถานศึกษาทกุโรงเรียน(โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียน
ดีประจ าต าบล) มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ข้อ 4 นโยบายทั่วไป ข้อ 3,4 
นโยบายเฉพาะ  1.3, 
1.4,2.3,4.3 

ข้อ 1,3.6, 
4.4,4.7,4.8, 
4.9,4.10} 
10.5 

2.3.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เป็นมือ
อาชีพมีผลงานเชิง
ประจักษ์ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติอย่าง
เหมาะสม 

1.พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้
มาตรฐานและ มีความสอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงาน 
2.พัฒนาให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ 
และความภูมิใจในการมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

พัฒนาระบบจูงใจและคัดเลือกครูและบคุลากร
ทางการศึกษาที่มีผลการปฏบิัติงานเชิง
ประจักษ ์

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ได้รับการ
ยกยอ่งชิดชูเกียรติ 

ข้อ 3,4 นโยบายทั่วไป ข้อ 3 , 4 
นโยบายเฉพาะ 1.3,1.4, 
2.2 , 2.3 , 3.2 , 3.3 , 
4.3 , 4.4 , 4.5 
นโยบายเร่งด่วน 1 
 

ข้อ 1 , 3.6 , 
4.4 , 4.6 , 4.7 
, 4.8, 4.9, 
4.10, 10.5 
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2.4.องค์กรและคณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเตรียมและการ
จัดสรรครู ตระหนัก
และด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้ง ให้ครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษา
บรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ 
มีความสามารถ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

1.องค์กรและคณะบุคคลได้รับการ
พัฒนาเพื่อสร้างความตระหนกั 
จิตส านึก ความรับผิดชอบและ
ผลประโยชน์ส่วนรว่ม 
2.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธกีารที่
เกี่ยวขอ้งให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม
โดยมีระยะเวลาการด าเนินการที่
ชัดเจน 

1.พัฒนาองค์คณะบุคคลให้สมารถปฏิบัติงานได้
ตามภารกจิอยา่งมีประสิทธภิาพ 
2.พัฒนาระบบก ากับ ติดตามการบริหารบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพื้นทีก่ารศึกษา ทุกคนมี
การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

ข้อ 4 นโยบายทั่วไป ข้อ 3 , 4 
นโยบายเฉพาะ 1.3 , 1.4 , 
2.2 , 2.3 ,3.2,4.2 
 

ข้อ 1, 3.6 
4.4 , 4.6 
4.7,4.8} 
4.9, 4.10 ,8, 
10.4 , 40.5 , 
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ความเชื่อมโยงของจุดเน้นส านักงานคณะกรรกมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายรฐับาล 
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

 
จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ นโยบาย สพฐ. นโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร นโยบายรัฐบาล 

3.1. สถานศึกษาและ
เขตพื้นที่การศึกษา 
บริหารจัดการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เน้นการ
กระจายอ านาจ การมี
ส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบต่อการ
ด าเนิน (Participation 
and Accountability) 

ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจ มี
ส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในทุก
ระดับและเน้นการมีส่วนรว่มขององค์
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องอยา่งเข้มแข็ง
และเป็นกัลยาณมิตร 

1.1 เร่งด าเนินการตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงาน
เขตพี่การศึกษา สถานศึกษา เบกิจ่ายใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 และงบ
ลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 

ข้อ 1,5,6,7, 
8,11 

นโยบายทั่วไปขอ้ 1,5 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,1.1, 
1.2,1.4,1.6, 2,2.1,3.1, 
5,6 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 1 ,4} 
4.2,5,6,9,10 

ข้อ 4,4.1,4.2, 
4.3 
 

3.1.1โรงเรียนที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพ
ภายนอกและที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนต่ า
กว่าค่าเฉลีย่ของ
ประเทศได้รับการแก้ไข
แทรกแซง ช่วยเหลอื 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล โดย
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ท าหนา้ที่
ส่งเสริมสนับสนุนและ
เป็นผู้ประสานงานหลัก
ให้โรงเรียนท า
แผนพัฒนาเป็นรายโรง
ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน
และองค์กรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

1.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสนบัสนุน
การเข้าถึงได้รับโอกาสทางการศึกษาอยา่ง
ทั่วถึงเสมอภาคและเป็นธรรม 

สถานศึกษาทกุแห่ง มีความสามารถพัฒนา
รูปแบบ การบริหารโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อ 1,5,6, 
7,8,11 

นโยบายทั่วไป ข้อ 1,5 
นโยบายทั่วเฉพาะ ข้อ 1, 
1.1,1.2,1.4,1.6,2,2.1, 
3,3.1,5,6 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 1,4, 
4.2,5,6,9,10 

ข้อ 4,4.1, 
4.2,4.3 

1.3 ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เช่น ปรับปรุง แก้ไข 
ระเบียบ วิธีการ แนวปฏิบัติ ประกาศ 
กฎกระทรวงที่สอดคล้อง กับการกระจาย
อ านาจให้เกิดความคล่องตัว และสามารถ
ก าหนดผู้รับผิดชอบได้อยา่งแท้จริง เป็นต้น 
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3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วน
ร่วมอย่างแทจ้ริง และการมี
ความรับผิดชอบต่อการด าเนิน 

 1.4 สร้างความเชื่อมโยงของระบบขอ้มลู
สารสนเทศทุกระดับ ตามมิติการกระจาย
อ านาจ 4 ด้าน (วิชาการ บริหารงานบุคคล  
งบประมาณ และบริหารทั่วไป) 

 ข้อ 1,5,6 
7,8,10 

นโยบายทั่วไป ข้อ 1,5 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,1.1, 
1.2,1.4,1.6,2,2.1,3 
3.1,5,6 
นโยบายเร่งด่วน ข้อ 1,4, 
4.2,5,6,10 
 
 

ข้อ 4,4.1, 
4.2,4.3 

3 . 1 . 3  ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่
การศึกษา บริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพ โดยมุ่งเน้นการ 
มีส่วนร่วม และความรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน มีระบบ
ก า รนิ เ ท ศ  เ ร่ ง รั ด  ติ ด ต า ม 
ประเมินผล 
สถานศึกษาและครูที่เข้มแข็ง 
3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  เชิดชูเกียรติโรงเรียน
ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น / อัตราการออก
กลางคันลดลง /มีพฤติกรรม
เส่ียงลดลง 
3.1.4 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  เชิดชูเกียรติโรงเรียน
ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น / อัตราการออก
กลางคันลดลง /มีพฤติกรรม
เส่ียงลดลง 
3.1.5 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาเร่งรัดและ
ติดตามการด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องอยา่ง
เข้มแข็งเป็นกัลยาณมิตร 
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3.2 สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

1.ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษา 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
อย่างมีประสิทธภิาพ สู่ความเป็นเลิศ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการ
ประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมาก 

ข้อ 3,5,6,9, 
11 

นโยบายทั่วไป ข้อ 5 
นโยบายเฉพาะ ขอ้ 1,1.3,4, 
4.5,6 

ข้อ 6,6.1, 
6.2,10,10.1, 
10.3 

3.2.1 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ได้
มาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
3.2.2 สถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ได้ระดับ
มาตรฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และหรอื
ผ่านการรับรองจาก
ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

2.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.2553 

2.1 ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

สถานศึกษาทกุแห่งมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในพื้นที่เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงวา่ด้วย
หลักเกณฑ์และวธิีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 2.2 วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้

มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

3.ส่งเสริมให้มีการแทรกแซง 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โดยส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
การรับรองคุณภาพนอกจาก สมศ. 

จัดท าแผนพัฒนารายโรงร่วมกบัผู้ปกครอง
ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ส าหรับโรงเรียนที่ไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก 

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เขา้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

4.ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชิดชูเกียรติใหโ้รงเรียนที่
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มี
พฤติกรรมเส่ียงลดลง 

คัดสรรนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาที่มีและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับการเชิดชู
เกียรติ 

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีผลงานที่เป็น
เลิศ 
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ส่วนท่ี  3 
สรุปแผนงาน/โครงการ ท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ  2558 

 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมี
งาน/โครงการที่จะด าเนินการและมีงบประมาณสนับสนุน  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ านวน  
4,973,320  บาท ( สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  แยกเป็นแผนงาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ งบพ้ืนฐาน 

งบเพ่ิมประสิทธิผล
กลยุทธ์ 

รวมทั้งสิ้น 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
1 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชากรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน - 800,000 800,000 นิเทศ 
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีงบประมาณ 2558 - 750,000 750,000 นิเทศ 

3 
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน เพ่ือเฉลิมฉลองในวันคลายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 

- 150,000 150,000 นิเทศ 

4 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดข้ันสูงทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนตามแนวคิด Open Approach 

50,000 - 50,000 นิเทศ 

5 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2558 - 250,000 250,000 นิเทศ 
6 โครงการการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 50,000 - 50,000 นิเทศ 

7 
โครงการการนิเทศการศึกษาเพ่ือเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2558 

- 250,000 250,000 นิเทศ 

8 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - 150,000 150,000 นิเทศ 

9 
โครงการพุทธบุตรพุทธธรรมน าทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์
ราชัน ปีที ่5 

160,000 - 160,000 ส่งเสริม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ งบพ้ืนฐาน 

งบเพ่ิมประสิทธิผล
กลยุทธ์ 

รวมทั้งสิ้น 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
10 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 40,000 - 40,000 ส่งเสริม 

11 
โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจรรมลูกเสือ เนตรนารี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

100,000 - 100,000 ส่งเสริม 

12 
โครงการพัฒนางานสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 

50,000 - 50,000 ส่งเสริม 

รวมกลยุทธ์ที่  1 450,000 2,350,000 2,800,000  
กลยุทธ์ที่  2 ขยายโอกาสเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
13 โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชด าริให้ทั่วถึง

และเป็นธรรม 
300,000  300,000 นิเทศ 

14 โครงการ 1 เดือนส าคัญ  1 วนัพิเศษ 30,000 - 30,000 ส่งเสริม 
15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมแนวทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - 50,000 50,000 ส่งเสริม 
16 โครงการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิต - 40,000 40,000 ส่งเสริม 
 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา - - - ส่งเสริม 

รวมกลยุทธ์ที่ 2 330,000 90,000 420,000 ส่งเสริม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ งบพ้ืนฐาน 

งบเพ่ิมประสิทธิผล
กลยุทธ์ 

รวมทั้งสิ้น 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
18 โครงการประเมินคัดเลือก "ครูดีเด่น" "ครูดีในดวงใจ และครูผู้มีคุณธรรมดีเด่น - 30,000 30,000 บุคคล 

19 
โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ า  

100,000 - 100,000 บุคคล 

20 โครงการพัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 30,000 - 30,000 บุคคล 
21 โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 80,000 - 80,000 บุคคล 

22 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) 

- 40,000 40,000 บุคคล 

23 โครงการการจัดท าพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ ากว่าสายสะพาย 12,000 - 12,000 บุคคล 

24 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
(Upgrading Teacher  Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

- 10,000 10,000 บุคคล 

25 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2558 30,000  30,000 เอกชน 
รวมกลยุทธ์ที่   3 252,000 80,000 332,000  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ งบพื้นฐาน 

งบเพิ่มประสทิธิผล
กลยุทธ ์

รวมทั้งสิ้น 

กลยุทธ์ที ่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

26 
โครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

100,000 - 100,000 ดร.ฉลาดฯ 

27 
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์คณะบุคคล ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3   

- 300,000 300,000 แผน 

28 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 130,000 - 130,000 แผน 

29 
โครงการติดตามรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต3 ประจ าปงีบประมาณ 2558 

- 70,000 70,000 แผน 

30 
โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

300,000 - 300,000 อ านวยการ 

31 โครงการพัฒนางานประชาสัมพนัธ์ - 40,000 40,000 อ านวยการ 

32 
โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

350,000 - 350,000 อ านวยการ 

33 
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เข้าใจเก่ียวกับระบบระบบควบคุมภายใน (ปรับปรุง
ใหม่ ) ระดับ สพป.มค.3 

- 10,000 10,000 อ านวยการ 

34 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาครูผู้รบัผิดชอบงานการเงิน บัญช ีและพัสด ุของ
สถานศึกษา 

20,000 - 20,000 การเงิน 

35 โครงการตรวจสอบภายในและให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสด ุของโรงเรียน - 60,000 60,000 ตสน. 

36 
โครงการโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

41,320  41,320 อ านวยการ 

รวมกลยุทธ์ที่   4 941,320 480,000 1,421,320  
รวมทุกกลยุทธ์  1,973,320   3,000,000  4,973,320  
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โครงการ       แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
แผนงาน       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์       สพฐ. ข้อที่ 1   สพป.มค.3 ข้อที่  1         
สนองจุดเน้น  สพฐ.    ข้อที่  1,2,3    สพป.มค.3 ข้อที่  1,2,3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนเิทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร 
ลักษณะของโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2557 - 30  กันยายน  2558 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนโยบายส่งเสริม 
การปฏิรูปการศึกษา  การเรียนรู้และการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการด ารงชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้  ความคิด  
เพ่ือให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  เป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง  ทัดเทียมอารยประเทศได้
อย่างภาคภูมิใจในการพัฒนาการศึกษานั้น  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  65ปีการศึกษา  2558  ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีเวที
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและแสดงความสามารถทางวิชาการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาการ  ทักษะด้าน
วิชาชีพและทักษะชีวิต 

2.2  เพ่ือจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานของนักเรียน  ผู้บริหาร  คณะครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

2.3  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาคและ 
ระดับประเทศ 
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3.  เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  จ านวน  
157 โรง 
  2.  ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  จ านวน  8,000  คน 
  3.  รางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน  140  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 างานฯ 
ด าเนินการแข่งขันในระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพฯ 
ด าเนินการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

ปีการศึกษา  2557 
ตุลาคม–พฤศจิกายน2557 
ธันวาคม  2557 
 
กุมภาพันธ์  2558 
มีนาคม  2558 
ปีการศึกษา  2558 
กรกฎาคม  2558 
สิงหาคม  2558 
 
ตุลาคม  2558 
 
 

 
สพป.มค.3 
จ.สกลนคร 
 
เมืองทองธานี 
สพป.มค.3 
 
สพป.มค.3 
ศูนย์พัฒนาฯ 
 
สพป.มค.3 
ร.ร.ที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
ศน.ศักดิ์สิทธิ ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
คณะศึกษานิเทศก์ 
คณะศึกษานิเทศก์ 
ศน.ศักดิ์สิทธิ ์
 
ศน.ศักดิ์สิทธิ ์
ประธานศูนย์ฯ 
 
คณะศึกษานิเทศก์ 
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5. งบประมาณที่ใช้  800,000  บาท 
 ใช้งบประมาณส าหรับการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากงบพัฒนาเขต
พ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  800,000  บาท  (แปดแสนบาทถ้วน)  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน งบประมาณ 
แยกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
1. 
2. 
 
3. 
4. 
 
5. 
6. 
 
7. 

ปีการศึกษา  2557 
เสนอโครงการ 
ด าเนินการแข่งขันในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด าเนินการแข่งขันในระดับประเทศ 
สรุปผลรายงานผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา  2558 
แต่งตั้งคณะท างาน 
ด าเนินการแข่งขันในระดับศูนย์พัฒนา
คุณภาพฯ 
ด าเนินการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
- 
400,000 
 
100,000 
10,000 
 
- 
130,000 
 
160,000 

 
- 
250,000 
 
20,000 
- 
 
- 
80,000 
 
60,000 

 
- 
150,000 
 
80,000 
10,000 
 
- 
50,000 
 
80,000 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
20,000 
 

รวม 800,000 410,000 370,000 20,000 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (output) 
1.  โรงเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในระดับต่างๆ 
2.  ผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่างๆ 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การส ารวจความพึง 
   พอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบส ารวจความพึง 
   พอใจ 

ผลลัพธ์  (outcome) 
1.  โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนานักเรียนเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันอย่างเต็มตามศักยภาพ 
2.  ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  มีการแสดง
ความสามารถด้านการเรียนรู้  การบริหารจัดการและการ
เรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
3.  นักเรียนได้รับการยอมรับในเวทีการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ 
4.  รางวัลเหรียญทองระดับภาค  140  เหรียญ  
ระดบัประเทศ  10  เหรียญ 

 
-  การสังเกต 
-  การสอบถาม 
-  การส ารวจความพึง 
   พอใจ 

 
-  แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบส ารวจความพึง 
   พอใจ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1.  โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนานักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับศูนย์พัฒนา 
คุณภาพ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับประเทศอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 7.2.  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้าน
วิชาการด้านวิชาชีพ  ด้านทักษะชีวิต  ด้านทักษะการเรียนรู้  การพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียน
การสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 7.3.  นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศและได้รับการยอมรับในเวทีการแข่งขันในระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
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โครงการ       ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ปีงบประมาณ  2558 
แผนงาน       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพศึกษา 
สนองกลยุทธ์      สพฐ.ข้อที่ 1      สพป.มค.3 ข้อที่ 1   
จุดเน้น       สพฐ.ข้อที่ 1.1    สพป.มค.3 ข้อที่ 1.1    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง  และ นายวิชิต  ธนยั่งยืน 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ได้ก าหนดนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติให้มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ  50  และเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ  
PISA)  ตาม  Roadmap  เส้นทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน สู่เป้าหมายดังกล่าวภายในปี  
2561  ได้ก าหนดเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับขั้น  ในปีการศึกษา  2558  ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ  48  ส าหรับปีการศึกษา  2556  ก าหนดให้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ  44 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษา  NT  และ  O-NET  ประจ าปีการศึกษา  2556  ที่ผ่านมา
พบว่าผลการทดสอบ  NT  มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ  40.18  ต่ ากว่าระดับประเทศซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ  44.11  ผลการทดสอบ  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระเท่ากับ  
42.41  ต่ ากว่าระดับประเทศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  44.81  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าเฉลี่ย
รวมทุกกลุ่มสาระเท่ากับ  36.62  ต่ ากว่าระดับประเทศซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  40.47  ซึ่งเป็นปัญหา
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศ  ติดตามและประเมินผล  การ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  การพัฒนาข้อสอบที่ใช้ส าหรับวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งระดับชั้นเรียน  ระดับโรงเรียน  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ในปีการศึกษา  2557  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  ได้
ก าหนดเป้าหมายด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ ๕  และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT,O-NET)  ให้สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ  5 
3.  เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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                 3.1.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่,รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่,ศึกษานิเทศก์  
ทุกคน   รวม  17  คน    

       3.1.2  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  12  คน 
       3.1.3  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ในสังกัดทุกคน 
       3.1.4  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ในสังกัดทุกคน 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 เป้าหมาย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT,O-NET)  ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  5 

    3.2.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
    1)  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม  ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกศูนย์ 
               2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ได้รับการทดสอบ  Pre NT  และ  PRE O-NET  ครบทุกคน 
                     3)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT,O-NET)  สูงขึ้น 
   4)  จัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (เกียรติบัตร)  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน ในการทดสอบ  
NT, O-NET ป.6 และ ม. 3  รวมทั้งสิ้น  125  คน ดังนี้ 
 4.1) ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลการทดสอบเฉลี่ยรวมสูงสุด  อันดับที่ 1-5     

4.1.1)  การทดสอบ NT ป.3  จ านวน  1-10  คน 
4.1.2)  การทดสอบ O-NET ป.6  จ านวน  1-10  คน 
4.1.3)  การทดสอบ O-NET ม.3  จ านวน  1-10  คน 

       4.2)  ครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบเฉลี่ยรายด้านและรายกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด  อันดับที่  1-5    
                               4.2.1)  การทดสอบ NT ป.3  จ านวน(3x5)  15  คน 

4.2.2)  การทดสอบ O-NET ป.6  จ านวน(8x5)  40  คน 
4.2.3)  การทดสอบ O-NET ม.3  จ านวน(8x5)  40  คน 
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จ 

ตามตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ    พ.ย. 2557 สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์  
 ผลสว่างและ
คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับประถมศึกษา                    
        จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ฯ 
ด าเนิน การจัดกิจกรรม  จัดค่าย
วิชาการประชุม/อบรม/สัมมนา   
จัดท าแบบทดสอบ  และจัดท า
แบบทดสอบ  Pre NT  และ   Pre 
O-NET 
 

พ.ย. 2557 –1 
ก.พ. 2558 

สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์  
 ผลสว่างและ
คณะ
ศึกษานิเทศก์ 

3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                     
        จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ฯ 
ด าเนินการจัดกิจกรรม จัดค่าย
วิชาการประชุม/อบรม/สัมมนา 
จัดท าแบบทดสอบ  และ
ด าเนินการทดสอบ  Pre O-NET 
 

พ.ย. 2557 –1 
ก.พ. 2558 

สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์   
ผลสว่าง 
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

4 จัดท าต้นฉบับแบบทดสอบ  Pre 
NT     ป.3  ในรูปแบบแผ่นซีดีรอม
และบันทึกต้นฉบับแบบทดสอบ  
จ านวน  20  แผ่นมอบให้ศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา        
            

พ.ย. 2557 –1 
ก.พ. 2558 

สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์   
ผลสว่าง 
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

5 จัดท าแบบทดสอบ Pre O-NET ป.
6, ม.3  ในรูปแบบแผ่นซีดีรอมและ
บันทึกต้นฉบับแบบทดสอบ  
จ านวน  50  แผ่นมอบให้ศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา      
              

พ.ย. 2557 –1 
ก.พ. 2558 

สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์   
ผลสว่าง 
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 
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ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จ 

ตามตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

6 ทดสอบ  Pre - NT  28 พ.ย.2557 โรงเรียน โรงเรียน 
7 ทดสอบ  Pre O-NET ป.6 ,ม.3 28 พ.ย.2557 โรงเรียน โรงเรียน 
8 จัดประชุม/สัมมนา น าเสนอผลการ

ปฏิบัติที่เป็น  Best Practice ด้าน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ให้ศนูย์ฯ  โรงเรียน  ครู  และ
นักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT 
และ O-NET  อยู่ในระดับดีเด่น 

27-29  
มีนาคม  
2558 

ห้องประชุม
โรงเรียนศรี
โกสุมวิทยา
มิตรภาพที่ 209 

กลุ่มนิเทศฯ 

9 จัดศึกษาดูงานส าหรับประธานศูนย์
โรงเรียนครู  และนักเรียนที่มีผล                
การทดสอบ NT และ O-NET              
อยู่ในระดับดีเด่น 

3-5  เมษายน  
2558 
 

ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 

10 สรุป/รายงานผลโครงการ เมษายน 2558 สพป.มค.3 นายกิตติพงษ์   
     ผลสว่าง 

 
 

5. งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ    750,000  บาท      (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เกณฑ์การจัดสรรดังนี้ 
2.1  ศูนย์ฯ ละ  30,000  บาท (30,000x12) 
2.2  โรงเรียนละ  500  บาท (500x147) 
2.3  โรงเรียนขยายโอกาส โรงละ               
500  บาท  (500x31) 

 
 

360,000 
73,500 
15,500 

 
 

- 
- 
- 

 
 

360,000 
73,500 
15,500 

 

 
- 
- 
- 

2 จัดประชุม/สัมมนา น าเสนอผลการปฏิบัติที่
เป็น  Best Practice ด้านการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติให้  ผู้บริหาร  โรงเรียน  ครู  ผู้สอน ที่มี
ผลการทดสอบ NT             และ O-NET  
อยู่ในระดับดีเด่น  พร้อมด้วยคณะท างาน
ระดับเขตและผู้บริหารโรงเรียนทุกคน  รวม
จ านวน  125  คน  
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
งบด าเนินการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

   1)  ค่าอาหารและอาหารว่างคนละ  120  
บาท  (125x120) 
   2)  ค่าจัดท าเกียรติบัตร  125  ฉบับฉบับ
ละ  8  บาท (125x8) 

15,000 
 

 
1,000 

 
 

- 
- 

15,000 
 
 
 

- 

- 
 
 

1,000 

3 จัดศึกษาดูงานส าหรับประธานศูนย์ผู้บริหาร
โรงเรียน  ครู  และคณะท างาน                
ที่มีผลการทดสอบ NT และ O-NET              
อยู่ในระดับดีเด่น  พร้อมคณะท างาน ระดับ
เขตพ้ืนที่   จ านวน  150  คน 
โดยวิธีการเหมาจ่ายบริษัททัวร์                 
คนละ  1,900  บาท (1,900x150) 

 
 
 
 
 
 

285,000 

 
 
 
 
 
 

- 

  
 
 
 
 
 

285,000 

 
 
 
 
 
 

- 
4 สรุปรายงานผลโครงการ  - - - - 
 รวม 750,000  749,000 1,000 
หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
(Outputs) 
 

   1.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกศูนย์ 
   2.  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด
ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม  ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกศูนย์ 
   3.  นักเรียนชั้น ป.3 ,ป.6  และ  ม. 3  ได้รับ
การทดสอบ Pre NT และ PRE O-NET  ครบ
ทุกคน 
   4.  สพป.มค.3  จัดกิจกรรมมอบรางวัล                  
เชิดชูเกียรติ (เกียรติบัตร)  ผู้บริหาร  ครูผู้สอน                 
ในการทดสอบ  NT, O-NET ป.6  และ ม. 3    
   5. สพป.มค.3  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน  
คณะท างาน  ประธานศูนย์ฯ  ผู้บริหารโรงเรียน  
ครูผู้สอน  ที่มีผลการทดสอบ  NT, O-NET ป.6 
และ ม. 3  สูงสุด  อันดับ 1-5  ในภาพรวม 
และรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-  การสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
-  สอบถาม 
 

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

นักเรียนชั้น ป.3 ,ป.6 และ ม.3                  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการทดสอบ  NT,O-
NET  สูงขึ้น 

การทดสอบ NT 
และ  O-NET 

แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคารม เขต 3  มีรูปแบบการบริหาร
จัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
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โครงการ        พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน เพ่ือเฉลิมฉลองในวันคล้าย 
  วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

         สยามบรมราชกุมารี วันที่  ๒  เมษายน 
แผนงาน             ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์       สพฐ.ข้อที่  1  สพป.มค.3 ข้อที่  1 
จุดเน้น        สพฐ.ข้อที่ 1.1     สพป.มค.3 ข้อที่  1.1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการจัดการศึกษา     
ผู้รับผิดชอบ           นางจิราพร  ผลสว่าง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์    
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558 
............................................................................................................................. ...................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  จุดเน้นเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ                              
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักจะต้องเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3   ทุกคนอ่านออกเขียนได้  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง  นั่นแสดงให้
เห็นว่าวิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้วิชาอ่ืน ถ้านักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ ก็จะเรียนรู้วิชา
อ่ืนๆ ได้   

อีกท้ังในวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี  เป็นวันที่ส าคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้ ปี 2552 - 
2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศและให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพ่ือสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยก าหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็น “วันรักการอ่าน” ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3  มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องนี้  จึงได้
จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  และเพ่ือสนองจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนองนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้  โดยได้จัดท า
เอกสารแนวทางพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จัดท าเครื่องมือประเมิน
คุณภาพการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  เพ่ือให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย น าไปใช้
พัฒนานักเรียนให้ได้คุณภาพตามจุดเน้น การจัดกิจกรรมประกวดโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 3  ดี  การแข่งขันทักษะภาษาไทย  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) สร้างคนในชาติให้มีค่านิยม  12 ประการ  ผู้รับผิดชอบจึงได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในเรื่องต่างๆ เหล่านี้จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้ เป็นรูปธรรม 
ชัดเจน  มีคุณภาพต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้น ตามกรอบค่านิยม 12 ประการ เพ่ือ
เฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 2 
เมษายน  2557 
   2.2 เพ่ือประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี 
   2.3 ส่งเสริมให้ครนู าสื่อ/นวัตกรรมทักษะการอ่าน การเขียนไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ    
   2.4 เพ่ือสร้างแบบประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้น ป.1-6   
   2.5 เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
   2.6 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการด าเนินการโครงการ  
 
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

3.1 เชิงปริมาณ 
   1) โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนในการไปศึกษาดูงานห้องสมุดที่ประสบความส าเร็จระดับประเทศ 
   2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนสามารถน าสื่อ/
นวัตกรรมทักษะการอ่าน การเขียน ไปใช้พัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
   3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนสามารถได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
   4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนสามารถอ่านออกตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจต่อสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน อยู่ในระดับมาก 
 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถ
น าเอกสารแนวทางพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ไปใช้พัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
   2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  
   3) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 
   4) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจต่อต่อการ
ด าเนินการโครงการ   
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4. กิจกรรมระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
  
1. 

กิจกรรมที่  1  การวางแผนงาน/โครงการ  
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการอ่าน การเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
1.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ต.ค. 57 - พ.ย. 57 
 
 
พ.ย. 58 

 
สพป.มค.3 

 
นางจิราพร   
ผลสว่าง และ
คณะท างาน 
 

  
2. 

กิจกรรมที่  2  ประเมินโรงเรียนส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี 
แบ่งเป็น 3 ขนาดโรงเรียน 

22-25 ธ.ค.2557 โรงเรียน นางจิราพร   
ผลสว่าง และ
คณะท างาน 

3. กิจกรรมที่  3  ประเมินคัดกรองครั้งที่ 2 
3.1 สร้างแบบประเมินคัดกรองนักเรียน 

3.2 ส่งแบบประเมินให้โรงเรียน 
3.3 โรงเรียนประเมินนักเรียนชั้น ป.1-6 

3.4 โรงเรียนรายงานผลการคัดกรองครั้งที่ 2 
3.5 ประกาศผลการคัดกรอง 
3.6 วิเคราะห์ /ประมวลผล 

 
1) 1-10 ก.พ. 58 
2) 11 ก.พ. 58 
3) 13-14 ก.พ. 58 
4) 15-17 มี.ค. 58 
5) 20 มี.ค. 58 
6) 21-23 มี.ค. 58 

 
1. สพป.มค.3 
2. สพป.มค.3 
3. โรงเรียน 
4. โรงเรียน 

 
นางจิราพร  
 ผลสว่าง และ
คณะท างาน 

 4. กิจกรรมที่  4  การแข่งขันทักษะภาษาไทย
ตามนโยบายเร่งด่วน 
4.1 การคัดลายมือชั้น ป.1-3 (ค่านิยม 12 
ประการ เป็นบทร้อยกรอง (เต็มบรรทัด) 
4.2 การคัดลายมือชั้น ป.4-6 (ค่านิยม 12 
ประการ 
ความเรียงตั้งชื่อเรื่องใหม่ให้สอดคล้องกับ
หัวข้อ  (ครึ่งบรรทัด) 
4.3 การอ่านท านองเสนาะชั้น ม.1-3 (ค่านิยม 
12 ประการ) 
4.4 ประกาศผลการแข่งขัน 
4.5 มอบรางวัลโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ 
4.6 มอบรางวัลผลการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย 
4.7 มอบรางวัลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี 
 

18-19 มี.ค.58 
30 มี.ค.58 

สพป.มค.3 
สพป.มค.3 

นางจิราพร  
ผลสว่าง/ 
ผอ.สพป.มค.3 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
งบประมาณ  จ านวน   150,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ถัวจ่ายได้ทุกรายการ  
มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. 
 
 
 
 
 

การวางแผนงาน/โครงการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  14 คน x 50 x 4 มื้อ  
   2.2 ค่าอาหารกลางวัน  14  คน x 80 x 1 มื้อ  
3. ประชุมคณะท างาน รายงาน/สรุปโครงการ 
 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14 คน x 50 x 2 มื้อ  
 3.2 ค่าอาหารกลางวัน  14 คน x 80 x 1 มื้อ     

 
 
 

- 
- 
 
- 
- 

 
 
 

2,800 
1,120 

 
1,400 
1,120 

 
 

3,000 
 
 

2. ประเมินโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี 
2.1 ค่าประชุมคณะกรรมการก่อนการออกประเมินโรงเรียน 
 1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  20 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 
 2) คา่อาหารกลางวัน  จ านวน  20 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 
 2.1 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5  คน  3  วัน 
ค่าตอบแทนคนละ 500 บาท = 5 คน x 3 วัน x 500 บาท  เป็นเงิน 
2.2 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดกลาง  จ านวน 5  คน  3  
วัน 
ค่าตอบแทนคนละ 500 บาท = 5 คน x 3 วัน x 500 บาท  เป็นเงิน 
2.3 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนใหญ่        จ านวน 5  คน  3  วัน 
ค่าตอบแทนคนละ 500 บาท = 5 คน x 1 วัน x 500 บาท  เป็นเงิน 

 
 
 
 
 

7,500 
 

7,500 
 

2,500 

 
 

1,000 
1,800 

 
- 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
5. กิจกรรมที ่ 5  เข้าค่ายนักเรียนอ่านไม่ออก 

เขียนไม่ได้ ชั้น ป.1,2,3,4,5 
 

24-28 มี.ค. 58 สพป.มค.3 นางจิราพร  
 ผลสว่าง และ
คณะท างาน 

6. กิจกรรมที่  6 ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3 ดี  

ส.ค. 58 - โรงเรียน
ดีเด่น
ระดับประเทศ 

สพป.มค.3 

7. กิจกรรมที่  7 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านการอ่าน การเขียน 

ตลอดปี กศ.58 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ 
สพป.มค.3 

8. กิจกรรมที่  8 สรุป/รายงานผล ต.ค.58 สพป.มค.3 นางจิราพร  
 ผลสว่าง 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. ประเมินคัดกรองครั้งที่ 2 

- ค่า Copy แผ่น ซีดีรอม  จ านวน  160  แผ่นๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 
 
- 

 
- 

 
4,800 

4. 
 

การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามนโยบายเร่งด่วน (ค่านิยม 12 
ประการ)  
ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
4.1 ส าหรับจัดประชุมคณะกรรมการ ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
    1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 160 คนๆละ 50 บาท 
    2) ค่าอาหารกลางวัน           จ านวน  160 คนๆละ 80 บาท  
4.2 ส าหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
    1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  270 คนๆละ 50 บาท  
    2) ค่าอาหารกลางวัน            จ านวน 270 คนๆละ 80 บาท  

 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 

8,000 
12,800 

 
13,550 
21,680 

 
 
 
 

- 
 
 
- 
- 

5. การแข่งขันทักษะภาษาไทยตามนโยบายเร่งด่วน (ค่านิยม 12 
ประการ)  
5.1 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 20 คนๆละ 50 บาท  
    2) ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  20 คนๆละ 80 บาท     
5.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม จ านวน 15 คน  1วัน 
ค่าตอบแทนคนละ 500 บาท = 15 คน x 1 วัน x 500 บาท   

 
 

- 
- 

 
7,500 

 
 

1,000 
1,600 

 
- 

 
 

2,000 
- 

6. เข้าค่ายนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้น ป.1,2,3,4,5 
6.1 ค่าด าเนินงานต่างๆ  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน ส าหรับนักเรียนและคณะท างาน  จ านวน 5 วัน เป็นเงิน  
6.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 

15,000 

 
13,000 

- 

 
3,000 

 
 

  7. ค่าเกียรติบัตรและโล่รางวัล 
7.1 เกียรติบัตรส าหรับรางวัลประกวดโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุด 3 ดี จ านวน  8 รางวัลๆละ 1,400 บาท เป็นเงิน 
7.2 เกียรติบัตรพร้อมกรอบ จ านวน  25 แผ่นๆละ 125 บาท เป็นเงิน 

 
 

- 
- 

 
 

11,200 
3,125 

 
 
- 
- 

8. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนฯ - - - 
9. สรุป/รายงานผล - - 2,005 

รวม 40,000 95,195 14,805 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 
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6. วิธีการประเมินความส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สามารถน าเอกสารแนวทางพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน ไปใช้พัฒนานักเรียนได้อย่าง                  
มีคุณภาพ 
2. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการ
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 
4. ร้อยละความพึงพอใจของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ต่อการด าเนินงานโครงการ  

 
1. การสอบถาม 
 
2. การประเมินการอ่าน 
การเขียน 
 
3. ประเมินความพึง
พอใจของครูผู้สอน 
 

 
1. แบบสอบถาม 
 
2. แบบประเมินการ
อ่าน 
 
 
3. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 สามารถน าเอกสาร
แนวทางพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ไปใช้พัฒนานักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  
  7.3 นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยต่ ากว่าเกณฑ์ลดลง 
  7.4 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 
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โครงการ        พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดข้ันสูงทาง  
                                     คณิตศาสตร์ของนักเรียนตามแนวคิด  Open Approach   
แผนงาน       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์      สพฐ.  ข้อที่  1  สพป.มค.3  ข้อที่  1 
จุดเน้น       สพฐ.  ข้อที่  1.1 สพป.มค.3  ข้อที่  1.1 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ        นางนิลรัตน์  โคตะ  และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา         1  ตุลาคม  2557-30  กันยายน  2558 

 

1.  หลักการและเหตุผล   
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการด ารงชีวิตและ
เป็น ฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ  ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ในทุกภาคส่วนต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์  โดยการส่งผ่านครูผู้สอนในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยความร่วมมือ
กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
ก าหนดโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยโรงเรียนบ้าน แห่บริหารวิทย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  มีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21  และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาต่อยอดความรู้ในการพัฒนาผู้เรียนตามโครงการร่วมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ในการนี้  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน  ตามแนวคิด  Open Approach  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ด้านการศึกษาที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาให้อยู่ในอันดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์   

เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิด
ขัน้สูง ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ตามแนวคิด  Open Approach   
 
3.  เป้าหมาย   
   3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
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  3.1.1  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  จ านวน  3  โรง  คือ  โรงเรียนที่มีครูผู้สอนที่จบเอก
คณิตศาสตร์หรือมีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์  ตามแนวคิด  Open Approach  ใน
ปีงบประมาณ  2557   
   3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ครูผู้สอนมีความตระหนักและสามารถน าความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ตามแนวคิด  Open Approach  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  3.2.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์   ด้วยวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

4.  กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ 

พฤศจิกายน  2557 สพป.มค.3 
นางนิลรัตน์ โคตะ 
 2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/จัดท า

หลักสูตรอบรม 
3 ศึกษาดูงานโรงเรียนคูค าพิทยาสรรค์ 

สพป.ขก.4    ธันวาคม  2557 
โรงเรียนคูค า
พิทยาสรรค์ 
สพป.ขก.4    

 นางนิลรัตน์ โคตะ 
คณะศึกษานิเทศก์   

4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เปิดชั้นเรียน/สะท้อน
ผล การด าเนินงาน รร.บ้านแห่บริหารวิทย์ 

มกราคม  2558 สพป.มค.3 
นางนิลรัตน์ โคตะ 
คณะศึกษานิเทศก์   

5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สะท้อนผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนเป้าหมาย 3 โรง 

มกราคม  2558 สพป.มค.3 นางนิลรัตน์ โคตะ 
คณะศึกษานิเทศก์ 

6 สรุป/รายงานโครงการ มีนาคม  2558 สพป.มค.3 นางนิลรัตน์ โคตะ 
 
5.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน   50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ถัวจ่ายได้ทุกรายการ   

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/สนทนากลุ่ม 

 10  คน 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (101120)  
-ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
 

2,400  
 
- 
 
- 

 
 
1,200 
 
- 

 
 
- 
 
1,200 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
2 ศึกษาดูงานโรงเรียนคูค าพิทยาสรรค์  สพป.ขก.4            

(ครู/ผู้บริหาร รร.บ้านแห่บริหารวิทย์ และผู้เข้า
รับการพัฒนา)  รวมจ านวน 30 คน 
-ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว  7 คัน                                                  
(71,000) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ศึกษาดูงาน  (30240) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร/ของที่ระลึก                        
-ค่าวัสดุ/เอกสารประกอบ 

20,200  
 
 
 
- 
7,200 
3,000 
- 

 
 
 
 
7,000 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
3,000 

3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เปิดชั้นเรียน/สะท้อนผลการ
ด าเนินงานที่โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์  1  ครั้ง          
(50 คน) 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                
(501120)  
-เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม 

9,000  
 
 
 
 - 
- 

 
 
 
 
6,000 
-  

 
 
 
 
 -  
3,000 

4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เปิดชั้นเรียน/สะทอ้นผลการ
ด าเนินงานที่โรงเรียนเป้าหมาย 3 โรงๆ ละ  1  
ครั้ง  (โรงละ  30  คน) 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                               
(303120)  
-เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม 

13,800  
 
 
 
 - 
- 

 
 
 
 
10,800 
-  

 
 
 
 
 -  
3,000 

4 สรุป/รายงานโครงการ  คณะกรรมการ  15  คน 
-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                                 
(201120)  
-เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม 

4,600   
 
- 
- 

 
 
2,400 
- 

 
 
- 
2,200 

รวม 50,000 10,200 27,400 12,400 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 50,000 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.  ครูผู้สอนมีความตระหนักและสามารถน าความรู้ไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน  ตามแนวคิด  Open Approach  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์   
ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 

- สอบถาม 
- ตรวจสอบ
เอกสาร 
- สังเกต  
- สัมภาษณ์ 

1. แบบนิเทศ ติดตาม 
2. แบบสอบถาม  
3. แบบตรวจสอบ
เอกสาร 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1  ครูผู้สอนมีความตระหนักในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  เพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ตามแนวคิด  Open Approach    

7.2  ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง                    
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ตามแนวคิด  Open Approach  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          7.3  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ       
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โครงการ       พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ปีงบประมาณ  2558 
แผนงาน       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพศึกษา 
สนองกลยุทธ์      สพฐ.ข้อที่  1  สพป.มค.3 ข้อที่ 1 
จุดเน้น       สพฐ.ข้อที่ 1.1 , 1.2 , 1.3    สพป.มค.3 ข้อ 1.1 , 1.2 , 1.3     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง  และ  นายวิชิต  ธนยั่งยืน 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 
1. หลักการและเหตุผล 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ต้องการเร่งรัดคุณภาพการศึกษา  
โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกระดับ  ได้ก าหนดให้เป็นประเด็นส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการให้ได้มาตรฐานตามหลักการสากล  โดยเฉพาะการทดสอบนักเรียนในระดับชั้นที่จะเข้ารับการ
ทดสอบระดับชาติและนานาชาติ   เช่น  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และ
มัธยมศึกษาปีที่  3  เป็นต้น  จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
การเร่งด่วน  กรอปกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศ แนวปฏิบัติในการยกระดับ
คุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยให้เพ่ิมข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบ แบบสั้น
และแบบยาว เมื่อจบหน่วยการเรียนในการสอบระหว่างภาคเรียน และการสอบปลายภาคอย่างน้อย 
ร้อยละ  30  ของการสอบแต่ละครั้ง และให้ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการสอบปลายปีร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในระดับชั้นและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  โดยในชั้นประถมศึกษา ปีที่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์    และวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-2  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  จากการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา  พบว่า  กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน  และระดับสถานศึกษา  ส่วนใหญ่
ไม่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากครูผู้สอนยังไม่สามารถด าเนินการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ได้เป็นส่วนใหญ่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้คุณภาพนักเรียนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรก าหนด  และจากผลการทดสอบทางการศึกษา  NT  และ  O-NET  ประจ าปีการศึกษา  
2556  ที่ผ่านมาพบว่าผลการทดสอบ  NT  มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านเท่ากับ  40.18  ต่ ากว่าระดับประเทศ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  44.11  ผลการทดสอบ  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าเฉลี่ยรวมทุก
กลุ่มสาระเท่ากับ  42.41  ต่ ากว่าระดับประเทศซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  44.81  และชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที่  3  มีค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระเท่ากับ  36.62  ต่ ากว่าระดับประเทศซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  40.47  
ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  โดยเฉพาะกระบวนการสร้างและพัฒนาข้อสอบที่
ใช้ส าหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งระดับชั้นเรียน  ระดับโรงเรียน  และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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 ปีการศึกษา  2557  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้ก าหนด
จุดเน้น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านมาตรฐานการวัดและประเมินผล  ให้เป็นประเด็นหลักและเป็น
เรื่องที่ส าคัญที่ต้องจัดระบบการบริหารจัดการให้รัดกุมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท า
แผนการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลางในการประเมินผลปลายปี  และเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
งานวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ปีงบประมาณ  
2558  ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  และ ระดับชาติ  ให้ได้มาตรฐานตามแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร  ส านักทดสอบทางการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 
 
3.  เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
  3.1.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในสังกัดทุกคน 
  3.1.3 นักเรียนในสังกัดทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 เป้าหมาย 
   กระบวนการวัดและประเมินผลทุกระดับมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามหลักสูตร  
และมาตรฐาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ     
 3.2.2 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  
  1) ครูผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบมาตรฐานได้  อย่างน้อยร้อยละ  80 
  2) ครูผู้สอนสามารถด าเนินการทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนดได้  อย่างน้อยร้อยละ  80 
  3) สถานศึกษามีแบบทดสอบมาตรฐานระดับสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  อย่างน้อยร้อยละ  80 
  4) สถานศึกษาสามารถด าเนินการทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ ทุกโรง 
  5) สถานศึกษาสามารถน าผลการทดสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพทุกโรง 
  6)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแบบทดสอบมาตรฐานทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น 
  7)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถบริหารการทดสอบระดับชาติได้ตามมาตรฐาน สพฐ.                   
และ สทศ.  สามารถน าผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู่
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท าแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้น
เรียน  ระดับสถานศึกษา  และ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

ต.ค. 2557- ก.พ. 
2558 

สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2 จัดท าแนวทางการนิเทศ ติดตาม
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

ต.ค. 2557- ก.พ. 
2558 

สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3 จัดท าแนวทางการน าผลการ
ทดสอบ LAS  NT  และ  O-NET  
ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ต.ค. 2557- ก.พ. 
2558 

สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

4 พัฒนาแบบทดสอบกลาง  (Las 
ป.1,2,3,4,5  และ ม.1,2) 

พ.ย. 2557 – ก.พ.  
2558 

สพป.มค. 3 นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

5 ทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 
 

31 ม.ค 2558 
-1 ก.พ. 2558 

โรงเรียน นางจิราพร  ผลสว่าง 

6 ทดสอบ  NT  ป.3 26  ก.พ. 2558 โรงเรียน นางจิราพร  ผลสว่าง 
7 ทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง(Las) 

(ป.1-5  ม. 1-2) 
10-12  มี.ค. 2558 โรงเรียน นางจิราพร  ผลสว่าง 

 
 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
              เงินงบประมาณ      250,000    บาท   (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
งบด าเนินการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดท าแนวทางการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน  จ านวน  147 เล่มๆ ละ  50  บาท  
(147x50) 
 

 
 
 
 
7,350 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
7,350 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
งบด าเนินการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2 จัดท าแนวทางการใช้ข้อสอบกลางในการ

ประเมินผลปลายปีการศึกษา  2557 
จ านวน  147 เล่มๆ ละ  50  บาท 
(147x50) 

 
 
 

7,350 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

7,350 
3 จัดท าแนวทางการน าผลการทดสอบ            

ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน  
147 เล่มๆ ละ  50  บาท  (147x50) 

 
 

7,350 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

7,350 
4 จัดท าแบบทดสอบกลาง (ป.1,2,3,4,5,6  และ 

ม.1,2,3)  ใช้ข้อมูล 10 มิ.ย. 2557 
ค่าจัดประชุมและจัดท าแบบทดสอบ 
     1)  ป.1 = 2,064  คน ๆ ละ 14  บาท 
     2)  ป.2 = 2,096  คน ๆ ละ 14  บาท 
     3)  ป.3 = 2,172  คน ๆ ละ 14  บาท 
     4)  ป.4 = 2,290  คน ๆ ละ 14  บาท 
     5)  ป.5 = 2,190  คน ๆ ละ 14  บาท     
     6)  ป.6 = 2,424  คน ๆ ละ 14  บาท 
     8)  ม.1 =   699  คน ๆ ละ 14  บาท 
     9)  ม.2 =   765  คน ๆ ละ 14  บาท 
     10) ม.3 =  675  คน ๆ ละ 14  บาท 
  รวม   15,375  คน  ๆ  ละ  14  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

215,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

215,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
5 ทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ใช้งบจัดสรร สทศ. 
6 ทดสอบ  NT  ป.3 ใช้งบจัดสรร สพฐ. 
7 สรุปรายงานผลโครงการ 12,700 - 12,700 - 
รวม 250,000 0 227,950 22,050 

  หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
 

1.  สพป.มค.3  มีแบบทดสอบมาตรฐาน             
ทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น 
2.  สพป.มค.3  สามารถบริหารการ
ทดสอบ ได้ตามมาตรฐาน สพฐ.               
และ สทศ. 

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

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสัมภาษณ์ 
4. แบบสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครือ่งมือที่ใช้ 
3.  สพป.มค.3  น าผลการทดสอบไปใช้                
ในการวางแผน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ 

ผลลัพธ์
(Outcomes) 
 

1. โรงเรียนมีแบบทดสอบมาตรฐาน 
อย่างน้อยร้อยละ  80 
2. โรงเรียนด าเนินการทดสอบ                  
ตามมาตรฐานที่ก าหนดได้  
3. โรงเรียนน าผลการทดสอบไปใช้
ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
ทุกโรง 

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

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

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 การวัดและประเมินผล  ระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
ระดับชาติ  ผู้เกี่ยวข้องสามารถด าเนินได้ตามมาตรฐานการจัดสอบของ สพฐ. และ สทศ. 
 2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้วยระบบการวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน  ส่งผลให้คะแนน
การทดสอบเพิ่มขึ้น 
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โครงการ          การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
แผนงาน          ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์         สพฐ.ข้อที่  1    สพป.มค.3ข้อที่  1               
จุดเน้น         สพฐ.ข้อที่ 1.1, 1.2  สพป.มค. 3 ข้อที่ 1.1 , 1.2   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายกิตติพงษง์  ผลสว่าง, นางพิศมัย  สุนประสพ, นายวิชิต  ธนยั่งยืน     
                                         และ นายอานิน  สุขณะล้ า 
ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     1  ตุลาคม  2557 -  30  กันยายน  2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปีงบประมาณ  2558   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3                      
ได้ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ระดับห้องเรียนโดยได้
จัดท าตัวชี้วัดเพ่ือเป็นแนวทางในการประเมิน  ห้องเรียนคุณภาพ  มีองค์ประกอบรายการประเมิน  5 
ด้าน  คือ 1)  ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน  2) ด้านการออกแบบการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด
และการสื่อสารสู่อาเซียน  3)  ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  4)  ด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  5) ด้าน
การจัดบรรยากาศ ในห้องเรียน   และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดรับผู้คน  
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  การจัดอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม  ภูมิทัศน์ให้สวยงามและมี
ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา อารมณ์  สังคม  เป็นที่ชื่นชมและเชื่อมั่นของชุมชน 

เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความตระหนักในการพัฒนาผู้เรียนโดย เน้น                   
ให้ความส าคัญระดับห้องเรียน  เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  และการตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน  
จึงมีความจ าเป็นที่ทุกโรงเรียนที่จะต้องจัดการวางแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน  สร้างขวัญก าลังใจให้โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ  ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาให้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต  (Outputs) 
  ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและสามารถน าแนวคิดหลักการและแนวทางการปฏิบัติไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมในห้องเรียนให้บรรลุองค์ประกอบ  5  ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่
ห้องเรียนด้านการออกแบบการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและการสื่อสารสู่อาเซียน   ด้านการวิจัยในชั้น
เรียน  ด้านระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ด้านการจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
 
 2.2  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
   2.2.1  ครูผู้สอนสามารถพัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพตามตัวชี้วัดที่ก าหนดได้ 
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    2.2.2  ครู  นักเรียน  และชุมชน  มีโรงเรียนที่มีบรรยากาศสวยงามร่มรื่นเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   2.2.3  นักเรียนได้เรียนรู้ภายใต้กระบวนการจัดกิจกรรมและบรรยากาศของห้องเรียน                   
ที่มีคุณภาพ 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ 
       3.1.1  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3                  
จ านวน  147  โรงเรียน  
       3.1.2  ครูผู้สอนที่มีคะแนนประเมินห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานการจัดการเรียนรู้                                  
ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  อยู่ในระดับดีอย่างน้อยร้อยละ  80  
       3.1.3  โรงเรียนทุกโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
       3.2.1  ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพมีผลการประเมิน
ตามเกณฑ์                  ในระดับดีมากอย่างน้อยร้อยละ  80  ของกลุ่มเป้าหมาย 
       3.2.2  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้   
 
4.  กิจกรรมระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างานและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้คู่มือประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ 

20  พ.ย.  2557 ห้องประชุม 
สพป.มค.3 

นายกิตติพงษ์   
   ผลสว่าง 
 

2 จดัประชุมครูกลุ่มเป้าหมายที่สมัครใน
ภาคเรียนที่ 1/2557 เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินงานพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ   

24  พ.ย.  2557 
 
 

ห้องประชุม 
สพป.มค.3 

นายกิตติพงษ์  
   ผลสว่าง 
 

3 ประเมินห้องเรียนคุภาพตามเกณฑ์ 
 3.1  ประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
 3.2  ประเมินส้วม 
 3.3  ประเมินสิ่งแวดล้อม 

ม.ค.  2558 โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

นายกิตติพงษ์   
   ผลสว่าง 

4 สรุปรายงานโครงการ/มอบรางวัล 20-30  ก.ย. 
2555 

ห้องประชุม 
สพป.มค.3 

นายกิตติพงษ์   
   ผลสว่าง 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ      50,000   บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 จัดประชุมครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมาย  147  คน  

จ านวน  1  วัน   
   -  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  คนละ 120  บาท  
(120x80)  
   -  ค่าเอกสารประกอบการประชุม  147  คน  
คนละ  20  บาท   (147x20) 

 
 
 

9,600 
 

2,940 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

9,600 
 

2,940 

 
 
 

- 
 

- 
2 ประชุมคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

ศูนย์ละ  5  คน  และคณะท างาน รวม  80  คน   
   -  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  คนละ 120  บาท  
(120x80)  
   -  ค่าเอกสารประกอบการประชุม  120  คน  
คนละ  10  บาท   (120x10) 

 
 
 

9,600 
 

1,200 

 
 
 

- 
 

- 

 
 
 

9,600 
 

1,200 

 
 
 

- 
 

- 
2 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ  ส้วม  และ

สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน    
 
ใช้งบโครงการนิเทศ 

3 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้  ครทูี่มีผลการประเมิน   
ห้องเรียนคุณภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80       
จ านวน  147  คน     
     -  ค่าอาหารและเครื่องดื่มครูผู้สอนรวม
คณะท างาน   160  คน  คนละ 120  บาท  
(160x120)      
     -  ค่าจัดท าเกียรติบัตร  147  ฉบับ 
ฉบับละ  20  บาท (147x20) 

 
 
 
 
 

19,200 
 

2,940 

 
 
 
 
 

- 
 

- 

 
 
 
 
 

19,200 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
 

2,940 
4 สรุปรายงานโครงการ   โดยการประชุม

คณะท างาน  เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 

4,520 
 

- 
 

4,520 
 

- 
รวม 50,000 - 47,060 2,940 

* หมายเหตุ    ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือ 
ที่ใช้วัด 

      1.  ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับประชุมชี้แจงอย่างน้อย               
ร้อยละ  80                              
      2.  ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายผ่านการประเมินห้องเรียน
คุณภาพร้อยละ  80 
      3.  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมิน
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่  บรรยากาศน่าเรียนอย่างน้อยร้อยละ  80                      
  

1.  การประเมินผล 
2.  การสอบถาม 
3.  การสัมภาษณ์ 

1.  แบบประเมิน 
2.  แบบสอบถาม 
3.  แบบสัมภาษณ์ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีตัวชี้วัดห้องเรียน
คุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ  มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET  
ปีการศึกษา  2557  สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  5 
             7.2  โรงเรียนในสังกัดมีการจัดสภาพแวดล้อมได้น่าอยู่  บรรยากาศน่าเรียน  ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจและมีสุขภาพจิตที่ดี 
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โครงการ           การนิเทศการศึกษาเพ่ือเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
งบประมาณ2558 

แผนงาน             ขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์     สพฐ. ข้อที่ 1  , ข้อที่ 3, ข้อที่ 4  
   สพป. มค.3  ข้อที่ 1 , ข้อที่ 3 , ข้อที่ 4 
สนองจุดเน้น  สพฐ.ข้อที่ 1.1 , 1.2 , 2.1 ,3.1 ,3.2  สพป.มค.3 1.1 , 1.2 , 2.1 ,3.1 ,3.2   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสง่า  โทผาวงษ์, นางสุมาลี  มาลาหอม, นายวิชิต ธนยั่งยืน, 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2557 - 30 กันยายน 2558 
............................................................................................................................. ................................. 
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/
การนิเทศการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยจะมุ่งเน้นการนิเทศนิเทศแบบมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนผลักดันให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จให้มากท่ีสุด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  ผลผลิต 
  2.1.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัด 

2.1.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนในสังกัด 
            2.1.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์จุดเน้นของสพฐ.และ
สพป.มหาสารคาม เขต 3 ของโรงเรียนในสังกัด 
  2.1.4 เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด 

  2.2  ผลลัพธ์ 
2.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          2.2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ค่านยิม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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             2.2.3 โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์จุดเน้นของสพฐ.และสพป.
มหาสารคาม เขต 3ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.2.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

3.1.1 โรงเรียนจ านวน 147 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          3.1.2 โรงเรียนจ านวน 147 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ค่านิยม และพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            3.1.3 โรงเรียนจ านวน 147 โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์จุดเน้นของ
สพฐ.และสพป.มหาสารคาม เขต 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.1.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนจ านวน 147 คนด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
            3.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ค่านิยม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.2.3 โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์จุดเน้นของสพฐ.และสพป.
มหาสารคามเขต 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.2.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าแผนนิเทศ ปีงบประมาณ 

2558 
1พย. 57- 30 พย. 57  สพป.มค.3 รอง ผอ. / ศน. 

2 จดัท าเครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 
2/ 2557 

1 ธค 57- 14 ธค.57 สพป.มค.3 ผอ./รองฯ/ ศน. 

3 นิเทศ ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 / 
2557 

15 ธค.57 - 25 มค.58 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน.. 

4 นิเทศ ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 / 
2557 

10 กพ.58 - 10 มีค.58 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน.. 

5 นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที ่1 
ปีงบประมาณ 2558 

1 มีค.58 - 15 มีค.58 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน.. 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
6 สรุปผลนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 / 

2557 
11 มีค.58- 31 มีค.58 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน. 

7 จัดท าเครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 
1/2558 

1 เมย. 58- 30 เมย.58 สพป.มค.3 ผอ./รองฯ/ ศน. 

8 นิเทศ ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 / 
2558 

15 พค.58 -25 พค.58 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน. 

9 นิเทศ ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 / 
2558 

1 กค.58- 15  สค.58 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน. 

10 นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที ่2 
ปีงบประมาณ 2558 

1 กย.58 - 15 กย.58 ศูนย์ /โรงเรียน รอง ผอ. / ศน.. 

11 สรุปผลการนิเทศ ภาคเรียน ที่ 1 
/2558 

15 กย.58 – 30 กย.
58 

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 2,000 -  2,000 
2 นิเทศ ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2557 

- ค่าพาหนะ ส าหรับผอ./รองผอ.สพป.
และศน.   

 
40,000 

 
 

 
40,000 

 
 

3 นิเทศ ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 / 2557 
- ค่าพาหนะ ส าหรับผอ./รองผอ.สพป.
และศน.   

 
40,000 

 
 

 
40,000 

 

4 สรุปผลการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2  / 2557 
- ค่าวัสดุจัดท าสรุปผล   

 
2,000 

 
- 

 
 

 
2,000 

5 นิเทศติดตามการปฏิบัติงานผู้บริหาร
โรงเรียน ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2558 
- ค่าพาหนะ ส าหรับผอ./รองผอ.สพป.
และศน.   

 
40,000 

 
 

 
40,000 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 จัดท าเครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปี 
2558 

2,000  
- 

 
 

2,000 

7 นิเทศ ครั้งท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 / 2558 
- ค่าพาหนะ ส าหรับผอ./รองผอ.สพป.
และศน.   

 
40,000 

  
40,000 

 

8 จัดท าเครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 
2558 

2,000   
 

2,000 

9 นิเทศติดตามการปฏิบัติงานผู้บริหาร
โรงเรียน ครั้งที ่2 ปีงบประมาณ 2558 
- ค่าพาหนะ ส าหรับผอ./รองผอ.สพป.
และศน.   

 
40,000 

 
 

 
40,000 

 

10 นิเทศ ครั้งท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 / 2558 
-ค่าพาหนะ ส าหรับผอ./รองผอ.สพป.
และศน.   

 
40,000 

  
40,000 

     
    - 

11    สรุปผลการนิเทศ   2,000 -  2,000 
                           รวมเงิน  250,000  240,000 10,000   
 
6.   การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 6.1  ผลผลิต 
 6.1.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.1.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ค่านิยม และพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           6.1.3 โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์จุดเน้น
ของสพฐ.และสพป.มหาสารคามเขต 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           6.1.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2  ผลลัพธ ์
           6.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

   - ตรวจ
หลักฐาน
เอกสาร     
   - ประเมิน 
การด าเนินงาน 
   - สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 

- แบบนิเทศ  
ติดตาม 
-  แบบ
ประเมินผล      
การด าเนินงาน  
- แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.2.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ค่านิยม และพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      6.2.3 โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์จุดเน้นของ
สพฐ.และสพป.มหาสารคามเขต 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       6.2.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

 
 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

7.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ค่านิยม และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้  

          7.3 โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์จุดเน้นของสพฐ.และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
          7.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม   โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์      สพฐ.  ข้อ  4  สพป.มค.3 ข้อ 4 
จุดเน้น     สพฐ.  ข้อ 3.1 , 3.2  สพป.มค.3 ข้อ 3.1 , 3.2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวิไลพร  บุตรภักดี และนายวิชิต  ธนยั่งยืน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
............................................................................................................................. ............................. 

1. หลักการและเหตุผล 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2545) 
หมวด 6 ก าหนดให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี  เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะ
อย่างไรก็ตาม คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้อง
ตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะ
ช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก (ก าหนดไว้ในหมวด 6 มาตรา 48)  นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม จึงก าหนดให้ต้องออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ตามวรรคสอง มาตรา 47) เพ่ือให้สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และให้
เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา
และการประกันคุณภาพภายนอกจึงได้มีการประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธี การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) ซึ่งได้มีการน าไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ในเล่ม 127 ตอนที่ 23 ก วันที่ 2 เมษายน 2553 ท าให้มีผลบังคับใช้
แล้วดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็งตามกฎกระทรวงดังกล่าว ผนวกกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามทั้ง 
ตั้งแต่ปี 2554-2556 มีโรงเรียนที่รับประเมินและทราบผลการประเมินอย่างเป็นทางการ จ านวน  90 
โรงเรียนผ่านการประเมิน  65   โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.22  และไม่ผ่านการประเมิน 25  โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ  27.77  กอปรกับ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.)  จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งในช่วง
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ต้นปีการศึกษา 2558  มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
จ านวน   41    โรงเรียนที่จะต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในช่วงระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2559 –  สิงหาคม  2560    ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษาในการ
เข้ารับการประเมินซ้ า(รอบสาม), ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  และสร้างความเข้มแข็งด้านการ
ประกันคุณภาพภายในแก่สถานศึกษา  อันส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสถานศึกษาที่จะเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ต่อไป  เกิดความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาได้เข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการประกัน
คุณภาพอย่างชัดเจนและถูกต้อง  ตลอดจนร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็งต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
            2.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
            2.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และ ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดท าข้อมูลที่ช่วยสะท้อนภาพที่แท้จริง  
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมการศึกษา 
            2.3  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และรอบสี่มีการ
พัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
            2.4 เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ. รอบสามที่ผ่านมาในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินซ้ าจาก สมศ. 
 
3. เป้าหมาย 
       เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           1. พัฒนา อ.ก.ต.ป.น. สพป.มค. 3 ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน  12 ศูนย์  147  โรงเรียน   
รวมผู้ทรงคุณวุฒิ  160  คน 
           2. ช่วยเหลือสนับสนนุโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ.รอบสาม พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ  เตรียมความพร้อมรับการประเมินซ้ าจาก สมศ.รอบสาม  จ านวน  25  โรงเรียน 
           3. จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจาก สมศ.รอบ 4  ให้แก่โรงเรียนที่
รับการประเมินรอบ 4  ปีงบประมาณ 2559   จ านวน  41   โรงเรียน  
 
      เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1.   อ.ก.ต.ป.น.สพป.มค.3 ได้รับการพัฒนาและแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถพัฒนา
และขับเคลื่อนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.   สถานศึกษาในสังกัดได้รับการรับรองคุณภาพรอบสาม และรอบสี่ จาก สมศ. 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 อบรม อ.ก.ต.ป.น สพป.มค.3 เพ่ือแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 12  ศูนย์   
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรม 
1.2 จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
1.3 ด าเนินการอบรม 

มีนาคม 
2558 
 

สพป.มค.3 นางวิไลพร 
บุตรภักดี 

2 สังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปี
การศึกษา  2557  จ านวน   147  โรงเรียน  
2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสังเคราะห์
รายงานประจ าปี ศูนย์ละ  2  คน 
2.2 ด าเนินการสังเคราะห์รายงานประจ าปี 
2.3 จัดท ารูปเล่มรายงาน 

พฤษภาคม 
2558 

สพป.มค.3 นางวิไลพร 
บุตรภักดี 

3 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัดปีละ  1  ครั้ง 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด 
3.2 จัดท าเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง 
3.3  ด าเนินการประชุมชี้แจง 
3.4  ด าเนินการติดตามตรวจสอบ การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 147  โรงเรียน 

มีนาคม 
2558 

สพป.มค.3 นางวิไลพร 
บุตรภักดี 

4 ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก 
สมศ.รอบสาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินซ้ าจาก สมศ.รอบสาม 
   4.1  วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
ที่สมศ.ไม่รับรองของโรงเรียน 
   4.2  ส ารวจสภาพการด าเนินงาน 
เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน 
   4.3 จัดประชุมเพ่ือหาแนวทางในการ 
ยกระดับมาตรฐาน 
   4.4 นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
   4.5.  สรุปและรายงานผล 
 

พฤษภาคม- 
สิงหาคม 
2558 

โรงเรียนใน
สังกัด 

นางวิไลพร 
บุตรภักดี 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

5 สังเคราะห์รายงานการติดตาม ตรวจสอบ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด  
จ านวน  147 โรงเรียน  
  5.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสังเคราะห์
รายงานการติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด 
  5.2 ด าเนินการสังเคราะห์รายงานการติดตาม 
  5.3 จัดท ารูปเล่มรายงาน 

เมษายน 
2558 

สพป.มค.3 นางวิไลพร 
บุตรภักดี 
 
 
 
 
 
 

6 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ.รอบสี่ 
ปีงบประมาณ 59 เฟส 1 จ านวน  41  โรงเรียน 
  6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
และมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
จ านวน 20  ตัวบ่งชี้  
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมกาวิพากษ์ความเชื่อมโยง
ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
   6.3 จัดท าแนวด าเนินการเตรียมรับการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. รอบสี่ 
  6.4  ด าเนินการประชุมชี้แจงการ 
  6.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

พฤษภาคม 
2558 

สพป.มค.3 นางวิไลพร 
บุตรภักดี 
 
 
 
 
 
 

7 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ.รอบ
สาม ปีงบประมาณ  2558 
  7.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินจาก สมศ.(ศึกษานิเทศก์) 
  7.2 ประชุมตรวจสอบเอกสารประกอบการรับการ
ประเมินโรงเรียนละ 2 คน จ านวน  47 โรงเรียน และ
ศึกษานิเทศก์จ านวน  11  คน 
 

พฤศจิกายน
2558 

สพป.มค.3 นางวิไลพร 
บุตรภักดี 
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4.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
      งบประมาณ รวมทั้งสิ้น     150,000  บาท   รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 อบรม อ.ก.ต.ป.น สพป.มค.3 เพื่อ

แต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 12  ศูนย์   

     

ค่า อาหาร  อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
( 3 วัน x 180 คน x 120 บาท ) 

63,360  63,360  63,360 

ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
( 180 คน x 250 บาท ) 

17,500   17,500 17,500 

ค่าวิทยากร 2 คน  คนละ  9  ชั่วโมง 
(2 คน x 9 ชั่วโมง x 600 บาท) 

7,200 7,200   7,200 

รวม 88,060 7,200 63,360 17,500 88,060 
2 สังเคราะห์รายงานประจ าปีของ

สถานศึกษา ปีการศึกษา  2557  
จ านวน   147  โรงเรียน  

     

ค่า อาหาร  อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
( 2 วัน x 20 คน x 120 บาท ) 

4,800  4,800  4,800 

ค่าจัดท าเอกสารรายงานการสังเคราะห์
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 2557 
(18 เล่ม  X 100 บาท) 

1,800   1,800 1,800 

รวม 66,00 - 4,800 1,800 66,00 
3 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ระดับเขตพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก
ต้นสังกัด ปีละ  1   ครั้ง 
คณะกรรมการ จ านวน  55  คน 

     

ค่า อาหาร  อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
( 1 วัน x 55 คน x 120 บาท ) 
 

6,600  6,600  6,600 

ค่าจัดท าประกอบการประชุม
คณะกรรมการ (55 เล่ม  X 60 บาท) 
 

3,300   3,300 3,300 

รวม 9,900 - 6,600 3,300 9,900 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
4 ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนที่ไม่ได้รับ

การรับรองจาก สมศ.รอบสาม พัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินซ้ าจาก สมศ.รอบ
สาม จ านวน  28  โรงเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ค่าเอกสาร (30 ชุด x 100 บาท) 3,000   3,000 3,000 
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
(30 คน x 120 บาท) 

3,600  3,600  3,600 

ค่าวิทยากร (3 ชั่วโมง x 600 บาท) 1,800 1,800   1,800 
รวม 8,400 1,800 3,600 3,000 8,400 

5 สังเคราะห์รายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากต้นสังกัด จ านวน  147 
โรงเรียน 

     

ค่า อาหาร  อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
( 2 วัน x 20 คน x 120 บาท ) 

4,800  4,800  4,800 

ค่าจัดท าเอกสารรายงานการสังเคราะห์
รายงานรายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากต้นสังกัด 2557 (18 เล่ม X 80 
บาท) 

1,440   1,440 1,440 

รวม 6,240 - 4,800 1,440 6,240 
6 การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

จาก สมศ.รอบสี่ ปีงบประมาณ 59 เฟส 
1 จ านวน  41  โรงเรียน 

     

     ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ส าหรับการด าเนินการวิเคราะห์
มาตรฐานการประเมินและตัวชี้วัด 
จ านวน 2 วัน และการวิพากษ์มาตรฐาน
การประเมินและตัวชี้วัด จ านวน  1 วัน 
(3 วัน x 10 คน x 120 บาท) 

2,400  2,400  2,400 

   จัดท าเอกสารแนวด าเนินการ 
(50 เล่ม x 150 บาท ) 
 

5,000   5,000 5,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
   ประชุมชี้แจงการด าเนินการเตรียมรับ
การประเมินภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ 
(1วัน x  50 คน x 120 บาท) 

6,000  6,000  6,000 

ค่าวิทยากร  
( 1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท ) 

3,600 3,600   3,600 

รวม 17,000 3,600 6,000 5,000 17,000 
7 การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

จาก สมศ.รอบสาม ปีงบประมาณ  
2558 

     

ประชุมศึกษานิเทศก์ด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินจากสมศ. 
(1 วัน x  11  คน x 120 บาท) 

1,200  1,200  1,200 

ประชุมเพ่ือตรวจสอบเอกสาร 
ประกอบการรับการประเมิน  โรงเรียน
ละ 2 คน จ านวน  47   โรงเรียน 
( 1  วัน x 105 คน  x 120 บาท) 

12,600  12,600  12,600 

 13,800 - 13,800 - 13,800 
รวมกิจกรรมที่ 1+2+3+4+5+6+7 150,000    12,600  105,360  32,040  150,000 
 
 รวมทั้งสิ้น  150,000  บาท   (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   เฉลี่ยถัวจ่ายทุกรายการ 
 

4 การประเมนิผล 
 

ตัวช้ีวัดความส 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  
โรงเรียนได้รับการนิเทศและตรวจสอบระบบประกัน
คุณภาพภายใน  

การตรวจสอบ 
การประเมินสภาพจริง 

แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
      3. โรงเรียนที่รับการประเมินรอบสาม 
ปีงบประมาณ 2558 และประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสี่ ปีงบประมาณ 2559   
 ได้รับการพัฒนาและมีแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบ3และ 4  
จ านวน  81  โรงเรียน 
 
ผลลัพธ์(outcome) 
1.  โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศและติดตาม 
ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนร้อยละ 
100  
2. โรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 
3 และรอบ 4 ได้รับการรับรองคุณภาพ จาก สมศ. 
 

การตรวจสอบ 
การประเมินสภาพจริง 
 
 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7. 1.  โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 

7.2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
และมีการจัดท าข้อมูลที่ช่วยสะท้อนภาพที่แท้จริง  ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมการศึกษา 

7.4.  โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกมีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

7.5. โรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ. รอบสามที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินซ้ าจาก สมศ. 
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โครงการ       พุทธบุตรพุทธธรรมน าทางชีวิตบวชบรรพชาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ 
        ราชัน  ปีที่ 5 
แผนงาน       ขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์       สพฐ. ข้อที่ 1    สพป.มค.3ข้ อที่  1                 
จุดเน้น       สพฐ.ข้อที่  1.2    สพป.มค.3 ข้อ 1.2                   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      นายณัฐพล  คุ้มวงศ์, นายอานิน สุขณะล้ า 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม  2557 - 30  กันยายน  2558 
............................................................................................................................. .............................. 
1.หลักการและเหตุผล 
 “เยาวชน”  คืออนาคตของชาติ  ในสภาพปัจจุบันมักจะประสบปัญหาทางด้านจิตใจเสื่อม 
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  อันเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะหากปล่อยช้าไป ปัญหาก็นับวันจะยิ่งทวี
ความรุนแรงขึ้น  ถ้าไม่มีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ถึงแม้ว่า
กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความส าคัญในเรื่องนี้มากโดยเน้นการสอนวิชาพระพุทธศาสนาสอดแทรกใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาแล้วก็ตาม ปัญหาการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมของนักเรียนจะมีมากขึ้น
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านชู้สาว การขาดระเบียบวินัย การขาดความ
รับผิดชอบในหน้าที่ ปัญหาด้านสารเสพติด การพนันและพฤติกรรมการหลบเรียน หนีเรียน 
 การฝึกปฏิบัติโดยการน าหลักค าสอนของพุทธศาสนา โดยวิธีการให้นักเรียนชายบวชสามเณร
ศึกษาปฏิบัติธรรม และนักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี อย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่
จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ ถึงแม้จะ
ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถท าให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่ม
นักเรียนที่ดีอยู่แล้วมีความรู้เข้าใจโลกและทักษะในชีวิตมากยิ่งขึ้น และการส่งเสริมให้เยาวชนท าความดี
เพ่ือเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และร่วมฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจึงจัดท าโครงการพุทธบุตร พุทธธรรม น าทางชีวิต บวชบรรพเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์
ราชันย์ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมี
พระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 
 2. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับการขัดเกลา
อุปนิสัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต ห่างไกลจากยาเสพ
ติด โดยผ่านการบวชสามเณรและบวชศีลจาริณี ก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ 
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 3. เพ่ือร่วมฉลองครบรอบ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม 
 4. เพ่ือให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นจน
น าไปสู่การพัฒนาครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 
  5. เพ่ือให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 
  5.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
  5.2 ซื่อสัตย์สุจริต     
   5.3 มีวินัย      
  5.4 ใฝ่เรียนรู้   
   5.5 อยู่อย่างพอเพียง 
  5.6 มุ่งม่ันในการท างาน 
  5.7 รักความเป็นไทย 
  5.8 มีจิตสาธารณะ 
 6. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก และปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  7. เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันต้านภัยจากยาเสพติด โดยการน าหลักธรรม มาประยุกต์ใช้ด าเนิน
ชีวิต และห่างไกลต่อยาเสพติด 
 

3.เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
  1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 31 โรงเรียน 
  2. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทุกคน ในสังกัด 
 

 ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เกิดการพัฒนาตนเอง รู้จักคิดเป็น  ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น  เป็นเยาวชนที่ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม เป็นผู้มีลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

4. กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่  และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการวางแผนการด าเนินโครงการ 

 ก.ค.– ส.ค. 58 โรงเรียนประจ า
อ าเภอ 

นายณัฐพล  
    คุ้มวงศ ์
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ก.ค.- ส.ค. 58 ห้องประชุม 
สพป.มค.3 

3 การบวชสามเณร และบวชศีลจาริณี ส.ค. – ต.ค. 58 โรงเรียนในสังกัด/
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4 สรุปผลการด าเนินโครงการ/เผยแพร่
โครงการ 

ต.ค. 58 ห้องประชุม 
สพป.มค.3 

หมายเหตุ  ก าหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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5. งบประมาณ 
       งบประมาณ จ านวน 160,000 (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบ 

ประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 3,000 - 3,000 - 
2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 4 

อ าเภอ 
4,000 - 4,000  

3 การด าเนินการงานบวชสามเณร – บวชศีลจา
ริณ ี
- ค่าด าเนินการจัดบวชสามเณร-บวชศีลจาริณี 
  (ค่าจีวรเครื่องบวช,ค่าตอบแทนวิทยากร
,ค่าอาหาร ฯลฯ) 

 
151,000 

 
- 

 
151,000 

 
- 

4 ค่าวัสดุในการด าเนินโครงการ 2,000 - - 2,000 
 รวม  (สองแสนแปดพันบาทถ้วน) 160,000 - 158,000 2,000 
หมายเหตุ       ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- โรงเรียนขยายโอกาส ทั้ง 31 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
- นักเรียนมีความประพฤติท่ีดี มีคุณธรรม 

- การรายงาน 
- การประเมิน 

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1. โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทั้ง 31 โรงเรียน เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการบวชสามเณร และศีลจาริณี 
 7.2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรักในสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 7.3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์  
  7.4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รู้จักและสามารถปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการได้ 
  7.5. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีภูมิคุ้มกันต้านภัยจากยาเสพติด 
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โครงการ        เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
แผนงาน        ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์       สพฐ. ข้อที่ 1  สพป.มค.3 ข้อที่ 1 
จุดเน้น        สพฐ.ข้อที่  1.2  สพป.มค.3 ข้อที่  1.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายณัฐพล คุ้มวงศ์, นายอานิน สุขณะล้ า  
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม  2557 – 30  กันยายน  2558 
............................................................................................................................. ............................ 
1.หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) 
พุทธศักราช 2545 หมวด 1 มาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์      ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข สังคมไทยปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
เทคโนโลยีและ การสื่อสาร เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตเป็นอย่างมาก สังคมมีค่านิยมในการบริโภค
วัตถุมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหา   การแย่งชิงผลประโยชน์ และเห็นแก่ตัว ท าให้สังคมเสื่ อมทรามลง การ
ปลูกฝังให้เยาวชนได้มีจิตส านึก ตระหนักและเห็นความส าคัญของการน าเอาคุณธรรม วัฒนธรรม และ
ค่านิยมที่ดีงามมาใช้ส่งเสริม และปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม และค่านิยม ที่ถูกต้องสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสร้างสรรค์
ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานส าคัญ     ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับเยาวชนไทย ซึ่งค่านิยมดังกล่าว
ครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2553  
    ปีการศึกษา 2558 เพ่ือยกระดับความเข้มแข็งและยั่งยืนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้
ครู บุคลากรทางการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรม ปฏิบัติตามหลักค่านิยม 12 
ประการ และให้โรงเรียนพัฒนาตนเองเป็นต้นบุญต้นแบบ แบบอย่างที่ดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสู่ความ
ยั่งยืน 
     
2.วัตถุประสงค์  
 2.1 ผลผลิต   
   2.1.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนแกนน า/โรงเรียนแม่ข่ายวิถีพุทธเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
   2.1.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาการจัดกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 
  2.2 ผลลัพธ์ 
   2.2.1 โรงเรียนแกนน า/โรงเรียนแม่ข่ายวิถีพุทธสามารถพัฒนาและยกระดับเป็นโรงเรียน
คุณธรรมชั้นน าได้ 
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    2.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนในสังกัดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                     
มีจิตสาธารณะ และ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียนแกนน า    จ านวน  28  โรงเรียน 
  3.1.2 โรงเรียนในสังกัด    จ านวน  147 โรงเรียน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    3.2.1 โรงเรียนแกนน าสามารถพัฒนาและยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าได้ 
      3.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนในสังกัดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์              
มีจิตสาธารณะ และ ปฏิบัติตามหลักค่านิยม 12 ประการได้ 
 

4. กิจกรรม ระยะเวลา  สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมประชุมคณะกรรมการยกระดับ

โรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
ก.พ. 58 สพป.มค.3 สพป.มค.3 

2. ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับศูนย์ฯ ก.ค. 58 ศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ โรงเรียนแม่ข่าย
ฯ 

3. ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับเขตฯ ก.ค. 58 สพป.มค.3 สพป.มค.3 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ ก.ย. 58 สพป.มค.3 สพป.มค.3 
 
5. งบประมาณ  งบประมาณ จ านวน 40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
งบประมา

ณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการยกระดับโรงเรียนวิถี

พุทธสู่โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
1,200 - 1,200 

 
- 

2. กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 12 ศูนย์ๆละ 
2,000 บาท 

24,000 
 

- 24,000 
 

- 

3. กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ชุดละ 5 คนๆ
ละ 1,000 บาท จ านวน 2 ชุด 

 
600 

10,000 

 
- 

10,000 

 
600 

- 

 
- 
- 

4. ค่าวัสดุและรายงานโครงการ 4,200 - - 4,200 
 รวม  40,000 10,000 25,800 4,200 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
6.1 โรงเรียนแม่ข่ายโรงเรียนวิถีพุทธสามารถ
พัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
6.2 โรงเรียนในสังกัดมีรูปแบบการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
6.3 ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน     
ในสังกัดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ                   
ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ  
 

- ประเมินผล 
 
- สังเกต ประเมินผล 
 
- สังเกต ประเมินผล 
 
 

- แบบประเมินผล  
 
- แบบประเมินผล ,   
  แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผล ,  
  แบบสอบถาม 
 

 
 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1 โรงเรียนแกนน าสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า 
    7.2 โรงเรียนในสังกัดมีรูปแบบการด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน 
และยั่งยืน 
  7.3 โรงเรียนในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  7.4 ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
และ ปฏิบัติตามหลักค่านิยม 12 ประการ โดยกระบวนการจัดกิจการโครงงานคุณธรรม  
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ชื่อโครงการ       โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน        ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์       สพฐ. ข้อที่ 1   สพป.มค.3 ข้อที่  1 
จุดเน้น         สพฐ. ข้อที่  1.2  สพป.มค.3 ข้อที่ 1.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ        นางบุพวัณย์  เทศพรม    
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม  2557 - 30 กันยายน 2558  
............................................................................................................................. ..................................... 
1. หลักการและเหตุผล  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550  โดยมาตรา 80 (3) ระบุว่า  รัฐต้อง
จัดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  และกฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดการศึกษาอบรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม  มีกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่ก้าวหน้า และทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย  ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ที่กล่าวว่า  การจัดการศึกษาต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษา  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น
ก าลังส าคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม  มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข  มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้ง   เจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา  การประกอบ
อาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552) 
โดยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายไว้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น  คนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ   มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของ
ตนเอง  มีวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรม  ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถ ในการสื่อสาร การคิด  การแก้ปัญหา  
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย และรักการออกก าลั ง
กาย  มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก  ยึดมั่นในวิถีการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย และพลโลก  ยึดมั่นในวิถีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นพระประมุข  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์ และพัฒนา
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สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.  2551  โดยมาตรา 8 ระบุว่ า  คณะลูกเสือ
แห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  
มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี  และมีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้  เพ่ือ
ความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติ  และมาตรา  9  ระบุว่า  ให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่
ส่งเสริม และสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ส านักงานลูกเสือจังหวัด  
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น  การพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์  ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551 และวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติดังที่กล่าวมาแล้วนับเป็นหน้าที่โดยตรง
ของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้มี
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  
     1. เพ่ือสนับสนุน  ส่งเสริมการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
 2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของลูกเสือ เนตรนารีให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและทักษะ 
 3. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีให้สามารถจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 1. ลูกเสือ เนตรนารีมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 2. ลูกเสือ เนตรนารีก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
 3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีสามารถพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4. รายละเอียดของกิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ลูกเสือ 

25 พ.ย.57 
และ 
1 ก.ค. 58   

โรงเรียนประจ าอ าเภอ
แต่ละอ าเภอ 

นางบุพวัณย์   
   เทศพรม 

2 การเดินทางไกลและพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

15 ก.พ. ถึง  
15 มี.ค. 58 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของแต่ละ
ศูนย ์

นางบุพวัณย์   
   เทศพรม 

3 การฝึกอบรมวิชา ผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง 
(A.T.C) (60 คน) 

24-30 เม.ย.58 ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนหนองกุงศาสา
น้ าเที่ยงวิทยากร 

นางบุพวัณย์   
   เทศพรม 

4 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น 

1-15 พ.ค.58 สพป.มหาสารคาม 
เขต 3 

นางบุพวัณย์   
   เทศพรม 

5 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

16-31 พ.ค. 58 สพป.มหาสารคาม 
เขต 3 

นางบุพวัณย์  
    เทศพรม 

6 การส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมี
ระเบียบวินัยในสังคม “ประกวด
ระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือ 
เนตรนารี” ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

1-15 มิ.ย. 58 โรงเรียนโกสุมวิทยา
สรรค์ 

นางบุพวัณย์  
   เทศพรม 

7 คุณธรรมน าประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพย์ติด“การ
ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือ 3 D  
ด้วยสื่อ IT” 

11-12 ก.ค. 58 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

นางบุพวัณย์   
   เทศพรม 

8 การฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี
สามัญ หลักสูตรการใช้เข็มทิศ  
การคาดคะเน และการสะกด
รอย 

25-27 ก.ค. 58  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ นางบุพวัณย์   
    เทศพรม 

9 การฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่  หลักสูตร  วิชา
ชาวค่าย  การบุกเบิกและการ
ผจญภัย 

21-23 ส.ค. 58 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ นางบุพวัณย์   
เทศพรม 

10 การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญ  ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 

24-30 ก.ย. 58 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ นางบุพวัณย์  
 เทศพรม 
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ที ่ กิจกรรม วัน เวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

11 โรงเรียนวิถีลูกเสือต้นแบบ 16 พ.ค.   
ถึง 
30 ก.ย.58 

โรงเรียนใน สพป.
มหาสารคาม เขต 3 

นางบุพวัณย์      
    เทศพรม 

12 การนิเทศ ติดตามผล 
ประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพงานลูกเสือใน
สถานศึกษา (ประกวด
โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารีดีเด่น) 

16 พ.ค.  
ถึง 
30 ก.ย. 58 

โรงเรียนใน สพป.
มหาสารคาม เขต 3 

นางบุพวัณย์   
    เทศพรม 

13 การพัฒนาหอเกียรติยศ
ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 85 
พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน 

1 ต.ค. 57 
ถึง 
30 ก.ย. 58 

สพป.มหาสารคาม เขต 3 นางบุพวัณย์    
    เทศพรม 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  100,000  บาท 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แยกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางลูกเสือ    - 
2 การเดินทางไกลและพักแรมลูกเสือ 

เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   - 

3 การฝึกอบรมวิชา ผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง 
(A.T.C) (60 คน) 

40,000 10,000 30,000 - 

4 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่น 

- - - - 

5 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

15,000 12,000 3,000 - 

6 การส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบ
วินัยในสังคม “ประกวดระเบียบแถว
สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี” 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

22,500   10.500 12,000 - 

7 คุณธรรมน าประชาธิปไตยห่างไกล
ยาเสพย์ติด“การฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือ 3 D  ด้วยสื่อ IT” 

20,000   - 20,000 - 
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ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
8 การฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ 

หลักสูตรการใช้เข็มทิศ  การ
คาดคะเน และการสะกดรอย 

10,000 5,000 5,000 - 

9 การฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่  หลักสูตร  วิชาชาวคา่ย  
การบุกเบิกและการผจญภัย 

10,000 5,000 5,000 - 

10 การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 

- - - - 

11 โรงเรียนวิถีลูกเสือต้นแบบ - - - - 
12 การนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลการ

พัฒนาคุณภาพงานลูกเสือใน
สถานศึกษา (ประกวดโรงเรียนจัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีดีเด่น) 

5,000 - 5,000 - 

13 การพัฒนาหอเกียรติยศลูกเสือเฉลิม
พระเกียรติ 85 พรรษา เทิดไท้องค์
ราชัน 

30,000 - - 30,000 

 
 งบประมาณในการด าเนินงานโครงการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จ านวน 152,500 บาท  ดังนี้ 
  5.1 งบพัฒนา จ านวน  100,000  บาท 
  5.2 งบสนับสนุนจาก สพฐ. จ านวน    22,500  บาท (กิจกรรมที่ 6) 
  5.3 เงินรางวัล   จ านวน    30,000  บาท (กิจกรรมที่ 13) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของลูกเสือ เนตรนารีที่มี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 
2. ระดับความส าเร็จของลูกเสือ เนตร
นารีที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและ
ทักษะในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
3. ร้อยละของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
เนตรนารีสามารถพัฒนากิจการลูกเสือ 
เนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ใช้แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม
ของโครงการ 
 

- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม
ของโครงการ 



105 

 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคามเขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ทุกคนในสังกัดหัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการมีความรู้เรื่องกิจการลูกเสือไทยเข้าใจจุดหมาย 
วัตถุประสงค์อุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและการและการน าคู่มือแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาไปใช้พัฒนาเด็กนักเรียน/เยาวชนไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรมมาก
ยิ่งขึ้นตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีทักษะประสบการณ์
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ลูกเสือ เนตรนารีมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 7.3 ลูกเสือ เนตรนารีก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะในระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ 
 7.4 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีสามารถพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.5 เจ้าหน้าที่ลูกเสือ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และนายหมู่ลูกเสือในสังกัดส านักงานลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีความรู้และทักษะทางลูกเสือ  มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและร่วมกัน
พัฒนางานลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้า 
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งาน/โครงการ      โครงการพัฒนางานสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน         ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์       สพฐ.  ข้อที่ 1  สพป.มค.3 ข้อที่ 1 
จุดเน้น         สพฐ.ข้อที่ 1.2  สพป.มค.3 ข้อที่ 1.2 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางบุพวัณย์  เทศพรม    
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม  2557 -  30   กันยายน  2558 

 
 1. หลักการและเหตุผล 
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติที่เป็นธรรม มีสิทธิ มีช่องทางในการเข้าไปมีส่วนร่วม
การพัฒนาสังคมทุกระดับ ตั้งแต่การร่วมรับรู้ข้อมูล การร่วมแสดงความคิดเห็น การร่ วมตัดสินใจ การ
ร่วมตรวจสอบ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 รัฐบาลมีความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตย การใช้ธรรม
ภิบาล ความสมานฉันท์และความพอเพียง ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย โดยการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมน าความรู้ โดยการสร้างความตระหนักและความส านึกใน
คุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย 
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาและสร้าง
เสาริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน 
 การด าเนินงานสภานักเรียนเปรียบเสมือนเวทีส าหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่และเป็นประโยชน์ใน
การปกครองโดยช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันที่
มุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ใน
การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จะต้องขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนสู่สถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสามารถน าหลักธรรมาภิบาลไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน  ได้แก่  การมีวินัย  เคารพกติกา  มีจิตอาสาเพื่อสังคม  รู้จักใช้กระบวนการประชาธิปไตย
และแนวทางสันติวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน  และครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักถึงภารความ
รับผิดชอบในการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียนเชิงประจักษ์ 
 2.3  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการ
ประชาธิปไตยในรูปแบบการเลือกตั้ง ผู้แทนนักเรียน ในระดับต่าง ๆ  ทั้งระดับห้องเรียน  ระดับชั้นเรียน  
ชุมนุม  ชมรม คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน  
 
 3. เป้าหมาย 
  3.1  ด้านปริมาณ    
   จัดประชุมสัมมนาประธานสภานักเรียน   การศึกษาดูงานการด าเนินงานสภานักเรียน และ
จัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ได้แก่  
ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน  โรงเรียนละ 1 คน  รวม  147  คน  และครูผู้รับผิดชอบงานสภา
นักเรียน  โรงเรียนละ 1 คน  รวม  147  คน  
 3.2 ด้านคุณภาพ       
   3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถน าหลักธรรมาภิบาลไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน  ได้แก่  การมีวินัย เคารพกติกา  มีจิตอาสาเพื่อสังคม  รู้จักใช้กระบวนการประชาธิปไตยและ
แนวทางสันติวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน  และครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักถึงภารความ
รับผิดชอบในการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียนเชิงประจักษ์ 
   3.2.3  โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยในรูปแบบ การ
เลือกตั้งผู้แทนนักเรียน ในระดับต่างๆ ทั้งระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน ชุมนุม ชมรม คณะกรรมการ
นักเรียน และสภานักเรียน 
 
 4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 การประชุมสัมมนาประธานสภา
นักเรียน 

มิ.ย.-ก.ค.58 
 

ห้องประชุมพระมิ่งเมือง 
สพป.มหาสารคามเขต 3 

นางบุพวัณย์   
เทศพรม    

2 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน       
การด าเนินงานสภานักเรียน 

มิ.ย.-ก.ค.58 
 

โรงเรียนต้นแบบ           
สภานักเรียน 

นางบุพวัณย์   
เทศพรม    

3 จัดประชุมคณะกรรมการสภา
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

มิ.ย.-ก.ค.58 
 

ห้องประชุมพระมิ่งเมือง 
สพป.มหาสารคามเขต 3 

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

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การประชุมสัมมนาประธานสภา
นักเรียน 

20,000 10,000 10,000 - 

2 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ศึกษาดูงานการด าเนินงานสภา
นักเรียน 

20,000 10,000 10,000 - 

3 จัดประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

10,000 - 10,000 - 

รวม 50,000 20,000 30,000 - 
  หมายเหตุ        ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

       6.1 การน าหลักธรรมาภิบาลไป
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ได้แก่  การมีวินัย เคารพกติกา  
มีจิตอาสาเพ่ือสังคม  รู้จักใช้
กระบวนการประชาธิปไตยและ
แนวทางสันติวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนในสังกัด 
      6.2 ความตระหนักถึงภารความ
รับผิดชอบในการปลูกฝังวิถี
ประชาธิปไตยให้กับนักเรียนเชิง
ประจักษ์ ของผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 

- สังเกต 
-  กิจกรรรมฝึกอบรมด าเนินได้
อย่าต่อเนื่อง 
-  การประเมินงานทุกระยะ 
-  ผู้เข้าร่วมได้รับความพึงพอใจ 

 - แบบประเมิน 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสังเกต 
- ความสัมฤทธิ์ผลของ 
   กิจกรรม 
 
 

6.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนการประชาธิปไตยในรูปแบบ
การเลือกตั้ง ผู้แทนนักเรียน ในระดับ
ต่าง ๆ  ทั้งระดับห้องเรียน  ระดับชั้น
เรียน  ชุมนุม  ชมรม คณะกรรมการ
นักเรียน และสภานักเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัด 
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  7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถน าหลักธรรมาภิบาลไปพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ได้แก่  การมีวินัย เคารพกติกา  มีจิตอาสาเพ่ือสังคม  รู้จักใช้กระบวนการประชาธิปไตยและ
แนวทางสันติวิธีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ผู้บริหารโรงเรียน  และครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักถึงภารความรับผิดชอบ
ในการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้กับนักเรียนเชิงประจักษ์ 
 7.3  โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยในรูปแบบการเลือกตั้ง 
ผู้แทนนักเรียน ในระดับต่าง ๆ  ทั้งระดับห้องเรียน  ระดับชั้นเรียน  ชุมนุม  ชมรม คณะกรรมการ
นักเรียน และสภานักเรียน 
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โครงการ       การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชด าริในโรงเรียน 
      ขนาดเล็ก  
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์     สพฐ.ข้อที่  2  สพป.มค.3 ข้อที่ 2 
จุดเน้น      สพฐ.ข้อที่  1.1 , 1.2, 2.1 , 3.1 , 3.2  
      สพป.มค.3 ข้อที่ 1.1 , 1.2, 2.1 , 3.1 , 3.2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ       นายวิชิต  ธนยั่งยืน  และนายไชยยา  อะการะวัง   
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ    1  ตุลาคม  2557 – 30 กันยายน  2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีภารกิจในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมขึ้น 
นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นเพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้สถานทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง   การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน   ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ความส าคัญมากที่สุดในระบบการศึกษา เนื่องจากเป็นงานที่ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ 120 คนลงมา ซึ่งกลายเป็นประเด็นท้าทายส าคัญของระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน 
กล่าวคือ โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดลดลง และความนิยม
ของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากดังกล่าว 
ย่อมส่งผลถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
อัตราก าลังครู กล่าวคือ มีอัตราครูต่อนักเรียนค่อนข้างต่ า โดยรวมเฉลี่ย 1 ต่อ 12.46 (ค่าเฉลี่ยภาพรวม
ของทั้งประเทศ 1 ต่อ 20) ท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนครูค่อนข้างสูง นอกจากนี้ การด าเนินงานที่ผ่าน
มา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ  
 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชด าริ  เป็นการออกอากาศจาก
โรงเรียนต้นทางคือโรงเรียนวังไกลกังวล  ผ่านสถานีโทรทัศน์มายังโรงเรียนปลายทาง  จะช่วยแก้ปัญหา
ของโรงเรียนขนาดเล็กในเรื่องของการขาดแคลนครู  ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก  ช่วยให้โรงเรียนมีครูครบทุก
ชั้นเรียน  ครูในโรงเรียนปลายทางเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อ านวยการสอน  จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้
พร้อมส าหรับการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และเรียนด้วยความมีวินัย   
 แม้ว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะจัดการเรียนการสอนมานานพอสมควรแล้ว  แต่
โรงเรียนปลายทางจ านวนมากก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากขาดความเชื่อมั่น  
มีอคติไม่คิดว่าการเรียนการสอนแบบนี้จะเกิดขึ้นได้  ไม่เห็นการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ในเชิง
ประจักษ์ ขาดคู่มือ  รูปแบบแนวทางด าเนินการ  การจัดให้มีกิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่
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ใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ได้ผลเชิงประจักษ์แล้ว  จะท าให้เกิดความเชื่อมั่น   ได้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและมีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนที่ประสพความส าเร็จในเรื่อง
การจัดการเรีนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
   2.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กในด้านจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
   2.3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) ส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน  98  
โรงเรียน 
  2) พัฒนาสมรรถภาพผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็กในด้านจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม  จ านวน  196  คน 
  3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  98  โรงเรียน 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมท่ีมีคุณภาพ  ช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ผู้บริหารและครูมีสมรรถภาพในจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น 
4. กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่ และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 

 รวมกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก รวม 25 คน เพ่ือจัดท าแนวทาง/
ปฏิทินการขับเคลื่อนโครงการให้เกิด
ผลส าเร็จ 

ธันวาคม  57 สพป.มค.3 นายไชยยา   
อะการะวัง 

2 จัดส่งแนวทาง/ปฏิทินการขับเคลื่อน
โครงการ  ให้โรงเรียนด าเนินการ 

มกราคม  58 รร. ขนาดเล็ก 
 

นายไชยยา   
อะการะวัง 

3 นิเทศติดตามโครงการการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม  ตามแนวทาง/ปฏิทิน 
การขับเคลื่อนโครงการการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม   

มีนาคม 58 รร. ขนาดเล็ก 
 

 
คณะกรรมการ
บริหารโครงการ 
และ ตัวแทน ผอ. 
รร. ขนาดเล็ก 4 ประชุมสรุปผลการนิเทศติดตามผลการ

ด าเนินงานรอบที่ 1  
เมษายน 58 รร. ขนาดเล็ก 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
5 แต่งตั้งกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนขนาด

เล็กที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
ประสบความส าเร็จ  ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

พฤษภาคม 57 - นายไชยยา   
อะการะวัง 

6 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาดูงาน
โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม  ประสบความส าเร็จ   
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี   

พฤษภาคม 57 สพป.มค.3 นายไชยยา   
อะการะวัง 

7 ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กที่จังหวัด
สุพรรณบุรี  จ านวน 2 รุ่น  พร้อมให้
โรงเรียนรายงานสิ่งที่ได้จากการศึกษา 
ดูงานและการประยุกต์ใช้ 

มิถุนายน 57 โรงเรียน
เป้าหมาย 

นายไชยยา   
อะการะวัง 

8 ทดสอบผลการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการ เช่น  การอ่านออกเขียนได้  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สมรรถนะของ
ผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  และ
ค่านิยม 12 ประการ โดย  

กรกฎาคม 57 โรงเรียน
เป้าหมาย 

คณะกรรมการ
บริหารโครงการ
และ ผอ. รร. ขนาด
เล็ก 

9 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทางการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  โดยตัวแทนคณะ
กรรมการบริหารโครงการ  ผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนขนาดเล็ก  สรุปและรายงานผล
การด าเนินงานโครงการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมจ านวน 37 คน 

สิงหาคม 57 สพป.มค.3 นายไชยยา   
อะการะวัง 

 
5. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณ จ านวน  300.000  บาท (สามแสนบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

และพาหนะ 
ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 
 รวมกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก รวม 25 คน เพ่ือจัดท าแนวทาง/
ปฏิทินการขับเคลื่อนโครงการให้เกิด
ผลส าเร็จ 

3,000  3,000  
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

และพาหนะ 
ค่าวัสดุ 

2 นิเทศติดตามโครงการการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม  ตามแนวทาง/ปฏิทิน 
การขับเคลื่อนโครงการ   

31,360  31,360  

3 ประชุมสรุปผลการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานรอบที่ 1 

3,000  3,000  

4 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาดูงาน
โรงเรียนขนาดเล็กที่จังหวัดสุพรรณบุรี   

3,000  3,000  

5 ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กที่จังหวัด
สุพรรณบุรี  2 วัน 1 คืน รวม 216 คน
แบ่งเป็น 2 รุ่น (129 คน และ 87 คน)   

221,840 76,840 145,000  

6 ทดสอบผลการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการ เช่น  การอ่านออกเขียนได้  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สมรรถนะของ
ผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  
และค่านิยม 12 ประการ  

31,360  31,360  

7 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทาง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดย
ตัวแทนคณะกรรมการบริหารโครงการ  
ผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก  สรุป
และรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จ านวน 37 
คน 

6,440  4,440 2,000 

รวม 300,000 76,840 221,160 2,000 
หมายเหตุ   ถัวจ่ายไดทุ้กรายการ   
 
6.  การประเมินผล 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.โรงเรียนขนาดเล็กมจีัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียมท่ีมีคุณภาพ 
2.ผู้บริหารและครโูรงเรียนขนาดเล็กมี
สมรรถภาพในจัดการเรียนการสอนทางไกล

1.การสังเกต 
2.การสัมภาษณ์ 
3.การทดสอบ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ์ 
3.แบบทดสอบ  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ผ่านดาวเทียม 
3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น 
 
7. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  7.1 โรงเรียนขนาดเล็กมีจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมท่ีมีคุณภาพ 
  7.2 ผู้บริหารและครโูรงเรียนขนาดเล็กมีสมรรถภาพในจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
  7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น 
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งาน/โครงการ    1 เดือนส าคัญ 1 วันพิเศษ     
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์     สพฐ.ข้อที่  2     สพป.มค.3 ข้อที่ 2 
จุดเน้น       สพฐ.ข้อที่  1.3   สพป.มค.3 ข้อ 1.3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ  
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษานับว่าเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นต่อการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แต่
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา คือ ปัญหาความยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ  ปัญหา
ทางครอบครัว พ่อ แม่อย่าร้าง แยกกันอยู่ อาศัยอยู่กับญาติ อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ  เด็กถูก
ทอดทิ้ง จึงเป็นประเด็นส าคัญที่ท าให้นักเรียนมีแนวโน้มในการออกกลางคัน และขาดโอกาสในการ
พัฒนาตนเองสู่สังคมโลกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3   จึงได้จัดท า
โครงการระดมทรัพยากรทุนการศึกษา 1 เดือน ส าคัญ 1 วันพิเศษ ขึ้นเพ่ือจัดหาทุนการศึกษา ให้
นักเรียนในสังกัด ได้เข้าถึงความช่วยเหลือเบื้องต้นจากทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่นักเรียนที่ประสบปัญหาเหล่านี้ตลอดจนเป็นช่องทางให้แก่สังคมทุกภาคส่วนได้แสดงออก
ถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูล ความมีน้ าใจต่อเพ่ือนมนุษย์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.2 เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคน มีความเสมอภาคในการได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา  
 2.3 เพ่ือเป็นการระดมทรัพยากรทุนในการช่วยสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัด   
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยการร่วมบริจาค
ทรัพย์เพ่ือเป็นทุนการศึกษา  
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ประชาคมอาเซียน และ
สังคมโลกต่อไป 
 
3. เป้าหมาย 
         3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จ านวน 147 โรง ร้อยละ 100 
 3.1.2 ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร้อยละ 30 
 3.1.3 องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ  
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            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 จัดท าข้อมูลนักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษา มิถุนายน 

สพป.มค.3 

น.ส.รุ่งฤทัย  
บุญมาศ   
 

2 ประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาคทุนการศึกษาทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร 

ตลอดปี 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงาน 

พฤศจิกายน 

4 จัดกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง วันพุทธที่ 2 ของทุกเดือน 

5 กิจกรรมการระดมทุนปีละ 1 ครั้ง มกราคม 
6 ส ารวจความพึงพอใจของผู้บริจาคทุน และ

นักเรียนทุน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

7 รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน หลังพิธีมอบน
การศึกษา 

8 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี กันยายน 
 

5.งบประมาณ 
 เงินงบประมาณด าเนินการ จ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม / ค าชี้แจง งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

1 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 2,000  2,000  
2 ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 3,000  3,000  
3 ค่าด าเนินงานจัดกิจกรรมระดมทุน 5,000  5,000  
4 ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก 12,000  12,000  
5 ค่าจัดท าข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน / ค่าจัดท าเอกสาร

สรุปรายงานผลประจ าเดือน , ประจ าปี / ค่าจัดท าใบ
อนุโมทนาบัตร / แบบประเมิน 

8,000  7,000 1,000 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 30,000  29,000 1,000 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
ผลผลิต   
       1. นักเรียนได้รับความช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษาเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ของปีที่แล้ว 
       2. ผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ของปีที่แล้ว 
       3. นักเรียนที่อยู่ในภาวะยากล าบากและมี
แนวโน้มจะออกกลางคัน ได้รับความช่วยเหลือร้อยละ 
30 ของจ านวนนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากล าบากและมี
แนวโน้มจะออกกลางคัน 
       4. นักเรียนทุกระดับออกกลางคันลดลงร้อยละ 
0.5 ของปีที่แล้ว 
       5. นักเรียนสามารถเรียนจบการศึกษาตาม
ก าหนดระยะเวลาร้อยละ 100 
            

 
1. จ านวนนักเรียนรับทุน 
2. จ านวนผู้บริจาคทุน 
3. จ านวนนักเรียนออก
กลางคัน 
4. จ านวนนักเรียนที่จบ
การศึกษา ณ สิ้นปี
การศึกษา 

 
-  รายงานผลการ 
  ด าเนินงาน 
- ข้อมูล 10 มิถุนายน 

ผลลัพธ์   
      1. นักเรียนมีขวัญและก าลังใจสามารถเรียนจบ
การศึกษาตามก าหนดระยะเวลา 
      2. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจและให้ความ
ร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      3. เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
      4. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน เกิดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเอง
ไปสู่ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกต่อไป 

 
- ประเมิน / สัมภาษณ์ 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบแจ้งความประสงค์ 

 
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 และ
ช่วยเหลือเศรษฐกิจทางครอบครัวให้บังเกิดผลดี และส าเร็จการศึกษาต่อไป 
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โครงการ      ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์     สพฐ. ข้อ  2    สพป.มค.3 ข้อ 2   
จุดเน้น       สพฐ.ข้อที่  1.2 , 1.3 สพป.มค.3 ข้อที่ 1.2 , 1.3     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ   
ลักษณะของโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2557  ถึง  30 กันยายน 2558  
 
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  
 เพ่ือให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และยกระดับความรู้ของคนไทยให้สูงขึ้นด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย มุ่งตอบสนองความแตกต่างและความจ าเป็นของผู้เรียน  ในลักษณะการศึกษาที่เปิดให้
สังคมมีส่วนร่วมสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆของการศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลายวิธี เพ่ือเป็นการกระตุ้น ผู้ปกครอง ชุมชน ให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนอย่างรอบด้าน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูสามารถแนะแนวทางการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือเพ่ิมอัตราการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เรียนต่อสายอาชีพ หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามศักยภาพของตนเองและครอบครัว 
 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 และส านักงานแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม 
 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 และเทคนิคในการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สายอาชีพ 
 3.2.2  นักเรียนได้รับแรงจูงใจให้มีความต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ  
สายอาชีพ   
 3.2.3  ผู้ปกครองมีความเข้าใจ และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับ ม.4 หรือสายอาชีพ 
 3.2.4  โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ สายอาชีพ 
 3.2.5  นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
4.1 
 
 
 
 
 
4.2 
 
4.3 
 
 

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและ
นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 แนะ
แนวการเรียนต่อระดับ ม.4 สายอาชีพ 
จากอาจารย์สถาบันอาชีวศึกษา
มหาสารคาม และทิศทางของอาชีพใน
อนาคต จากส านักงานแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม ทุกโรงเรียนจัด 
โรงเรียนและสพป.มหาสารคาม เขต 3 
เยี่ยมบ้านนักเรียน  
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนเพ่ือนที่
ปรึกษา YC และศึกษดูงานโรงเรียนที่
ประสพความส าเร็จ 

ธันวาคม 2557 – 
มกราคม 2558 
 
 
 
 
พ.ค.-มิ.ย. 2558 
 
ก.ค.-ส.ค. 2558 
 

แบ่งเป็น 4 
อ าเภอ 
 
 
 
 
 
4 อ าเภอ 
 
โรงเรียน
บ้านหนอง
ซอน 

นางสาวรุ่งฤทัย 
    บุญมาศ 

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

 
ที ่

 
รายการ 

 
งบ 

ประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

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  

10,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3,000 
3,000 
2,000 
2,000 
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ที ่

 
รายการ 

 
งบ 

ประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

2. 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 

ค่าด าเนินงานคณะกรรมการเข้าร่วมงานจัดประชุม
แนะแนว 4 อ าเภอ 
     2.1 ค่าเบี้ยเลียง 240x12x3 
     2.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
     2.3 ค่าวิทยากรจาก สนง.แรงงานจังหวัด มค. 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
     3.1 ค่าทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนอยู่ใน
สภาวะยากล าบากและอุปกรณ์การศึกษา 
     3.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเยี่ยมบ้านนักเรียน
จ านวน4 อ าเภอ 
     3.3 ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ
ด าเนินงานและจัดท าแผ่นป้ายไวนิล 
ค่าด าเนินงานจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และศึกษาดูงาน
โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 
ค่าสรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

16,440 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 
 

11,000 
 
 

1,560 

 
 
 

8,640 
4,800 

 
 

 
 
 
 

3,000 
 

6,000 
 

3,000 
 

2,000 
 

11,000 
 
 

1,560 

 
 
 
 
 

 รวม 50,000 13,440 36,560  
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ            
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
         6.1 เพ่ิมอัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00  
         6.2 มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครบทุกโรงเรียน 
         6.3 โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนมีการด าเนิน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ทุกโรงเรียน 
      

- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
- การประเมิน 
- การรายงาน 
- ข้อมูล 10 มิถุนายน 

- แบบสอบถาม 
-แบบประเมิน 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบรายงาน 
- รายงานข้อมูล 10 
มิถุนายน 
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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  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร้อยละ 100 
      7.1.4  โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC 
ทุกโรงเรียนร้อยละ 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 
      7.2.6  นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษา และพ่ึงพาซึ่งกันและกันได้ 
      7.2.7  ครูมีแนวทางการด าเนินงานการเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม YC : นักเรียนเพื่นที่
ปรึกษา  
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โครงการ     ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิต 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2 สพป.มค.ข้อที่ 2     
จุดเน้น      สพฐ.ข้อที่ 1.1 ,1.2 ,1.3  สพป.มค.3 ข้อที่ 1.1 ,1.2 ,1.3   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม นางพิสมัย สุนประสพ 
ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2557  ถึง  30 กันยายน 2558  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 
 สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งการด าเนินชีวิต
ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาต่อของบุตรหลาน 
ตลอดจนการเผชิญ  สิ่งยั่วยุ หรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ที่ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชน
ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตในระดับต่ าหรือขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม เมื่อ
เขาพ้นวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้ว อาจเป็นคนที่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต มีปัญหาเรื่องการ
ปรับตัว และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนาและสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเร่งด่วนจึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน และเยาวชนในสถานศึกษา ขึ้น โดย
มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างความตระหนัก และสร้างแนวทางในการดูแลสวัสดิภาพด้าน
ความปลอดภัยให้นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง และเอาตัวรอดจากภัยได้ในระดับหนึ่ง ด ารงตน 
และสามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับชุมชนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 
 2. เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกชั้นปี 
 3. เพ่ือสร้างแนวทางการด าเนินงานและขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน
และเยาวชน 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความยั่งยืน 
  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1. ครูแนะแนว หรืองานสวัสดิภาพและความปลอดภัย งานยาเสพติด งานสุขศึกษาพล
ศึกษาโรงเรียนละ 1 คน  จ านวน  147  คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  สร้างครูแกนน าในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิต 
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  3.2.2  นักเรียนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนา
ทักษะชีวิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการด ารงชีวิต 
  3.2.3  ทุกโรงเรียนมีแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนา
ทักษะชีวิต  
 

4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
4.1 
4.2 
 
 
 
 
 
 
4.3 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมการอบรมแบ่งออกเป็น 3 ฐาน 
 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกัน    
     พฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
2. การพัฒนาทักษะเพ่ือการใช้ชีวิตที่    
    ปลอดภัย 
 3. การเรียนการสอนเพศศึกษาเพ่ือป้องกัน 
    การท้องในวัยเรียน  
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

เม.ย – พ.ค. 2558 สพป.
มหาสารคาม 3 
 
 
 

นางสาวรุ่งฤทัย 
   บุญมาศ 
นางสาวสุดคนึง   
  ศิริงาม  
นางพิสมัย  
   สุนประสพ 

 
5. งบประมาณ 
      งบประมาณ จ านวน 40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้ 
 

 
ที ่

 
รายการ 

 
งบ 

ประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
5 
 

ค่าประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ
และวิทยากร เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ก าหนด
หลักสูตรการอบรม จัดท าแนวทางและคู่มือ  จ านวน 
30 คนๆละ 120 บาท  
ค่าจัดท าคู่มือกิจกรรมลงสู่โรงเรียน/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน 
อบรมครูแกนน า วิทยากรและคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ านวน 160 คนๆละ 120 บาท   
ค่าตอบแทนคณะวิทยากร จ านวน 15 คน  
ค่าสรุปผลการด าเนินงาน เกียรติบัตร และวัสดุ
โครงการ 

3,600 
 
 
 

11,000 
 

19,200 
 
 

5,000 
1,200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

3,600 
 
 
 

11,000 
 

19,200 
 
 
 

1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 40,000 5,000 35,000 - 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ  
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดผล 

   6.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 100  
   6.2 โรงเรียนมีแนวทางการด าเนินงานและคู่มือ
ด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิต 
สู่การปฏิบัติ ร้อยละ 100 
    6.3 โรงเรียนมีครูแกนน าผ่านการอบรมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิต ร้อยละ 100 

- การสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ 
- การประเมิน 
- การรายงาน 

- แบบสอบถาม 
-แบบประเมิน 

- การสัมภาษณ์ 
- แบบรายงาน 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
      7.1.1  โรงเรียน จ านวน 147 โรงเรียนมีการด าเนินสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนา
ทักษะชีวิต 
      7.1.2  นักเรียนนักเรียนทุกชั้นปีได้เรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
      7.1.3  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สู่ความยั่งยืน ร้อยละ 100 
   
 7.2 เชิงคุณภาพ 
      7.2.1  ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูแกนน าสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิต 
      7.2.2  นักเรียนได้เรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและพัฒนาทักษะชีวิตทุกชั้นปี 
      7.2.3  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีลักษณะที่พึงประสงค์  
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ชื่อโครงการ            โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
แผนงาน       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์       สพฐ. ข้อที่ 2    สพป.มค.3 ข้อที่ 2                   
จุดเน้น       สพฐ.ข้อที่ 1.2 , 1.3 สพป.มค.3 ข้อที่ 1.2 ,1.3 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุดคนึง ศิริงาม 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม  2557 -  30  กันยายน  2558 
............................................................................................................................. ..................................... 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันยาเสพติดได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรง  กว้างขวาง   มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้น   
และแก้ไขยากมากขึ้น  ยาเสพติดนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เสพ  ผู้ติดแล้ว  ยังก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของชาติด้วย  รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพ
ติด เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบ ด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุก และได้มอบให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้ มกันและป้องกันยาเสพติด 
(Potential Demand) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แผนงาน การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
และบทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จะต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและจัดการกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นระบบ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีค าสั่งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ ที่ 19/2556 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เรื่อง แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 
2557 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดมีความต่อเนื่อง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3 จึงได้จัดท าโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 
         2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา มีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรฐานตัวชี้วัดสถานศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   กลุ่มเป้าหมายหลัก 
   -ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (สพฐ.)    จ านวน  147  คน 
   -ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (สช.)    จ านวน   10  คน 
   -โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)    จ านวน  147  โรงเรียน 
   -บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จ านวน    13  คน 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกโรงเรียน  
  2. โรงเรียนในสังกัดด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจนกระทั้งเป็น
โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 
 
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมครูแกนน าสร้างภูมิคุ้มกัน (ครู ก.) มี.ค.- เม.ย. 2558 หอประชุม สพป.มค.3  
2 ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลัง

แผ่นดิน 
พ.ค.- มิ.ย. 2558 หอประชุม สพป.มค.3 น.ส.สุดคนึง ศิริงาม 

 
3 ประเมินสถานศึกษาสีขาว ส.ค. – ก.ย. 2558 สถานศึกษา 
4 สรุปผลการด าเนินโครงการ ก.ย. 2558 สพป.มค.3 

 
5.  งบประมาณ 
  งบประมาณ  จ านวน    -    บาท   
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวผ่านการประเมิน  

- สอบถาม 
 
- ประเมิน  

- แบบสอบถาม 
 
- แบบประเมิน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 7.2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวผ่านการประเมิน 
 7.3 ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในสถานศึกษาได้ 
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โครงการ          โครงการประเมินและคัดเลือก “ครูดีเด่น”   
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์     สพฐ.ข้อที่ 3      สพป.มค 3  ข้อที่  3 
จดุเน้น     สพฐ.ข้อที่  2.1 , 2.2 , 2.3   สพป.มค.3 ข้อที่  2.1 , 2.2 , 2.3    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางอุไรรัตน์  โสภา  , นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม  ,  นางอรุณรัตน์  อิ่มรัง   
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      1  มกราคม   2558 – 30  กันยายน  2558   
........................................................................................................................................ ........................... 
 
1.หลักการและเหตุผล 
  
 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพคนในสังคม สิ่งส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให้
มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ จากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไปวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 จากเหตุผล และนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 3 จึงจัดให้
มีโครงการ ประเมินและคัดเลือก “ครูดีเด่น”  “ครูดีในดวงใจ” และครูผู้มีคุณธรรมดีเด่น สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้ คู่กับคุณธรรมและจริยธรรม   ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระดีเด่น   
ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น  ลูกจ้างประจ าดีเด่น  เพ่ือสรรหาและคัดเลือกครู และลูกจ้าง ผู้เป็นที่ศรัทธายก
ย่องยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และ
ได้ทุ่มเทเสียสละเพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มี
ผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ 
เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผล
การประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามล าดับ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม  ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ  และเผยแพร่ผลงาน   ความดีให้ปรากฏต่อ
สาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ท าความดีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ครูและลูกจ้างประจ า มีขวัญและก าลังใจในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
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 2.  เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเป็นที่ประจักษ์    
 3.  เพื่อเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ  ต่อสาธารณชน 
 4.  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของครู ลูกจ้าง และเด็กให้ท าความดี 
      
3. เป้าหมาย 
 1. คัดเลือกครูสายงานการสอน  ให้ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น”  “ครูดีในดวงใจ” และครูผู้มี
คุณธรรมดีเด่น สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้ คู่กับคุณธรรมและจริยธรรม  
ครูผู้สอนดีเด่นแต่ละกลุ่มสาระ เพ่ือรับประกาศเกียรติบัตร 
  1.1 คัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น 
  1.2 คัดเลือกลูกจ้างประจ าดีเด่น 
 
 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 นางฉัตรวิภรณ์ 

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

คัดเลือก ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ตามปฏิทินก าหนด สพป.มค 3  

4 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งประเมินแต่ละ
ประเภท ตามปฏิทินที่ก าหนด 

ตามปฏิทินก าหนด โรงเรียน 
ในสังกัด 

คณะกรรมการ 
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

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  
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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 าเกียรติบัตร  
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 
 

21,600 
 

6,000 
2,400 

 

21,600 
 
 
 

 
 

6,000 
2,400 

 

 

 รวม 30,000 21,600 8,400  
 
หมายเหตุ    งบประมาณสามารถถ่ัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
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 
นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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โครงการ     โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร 
                                  ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์     สพฐ.  ข้อที่  3    สพป.มค.3 ข้อที่ 3 
จุดเน้น     สพฐ. ข้อที่ 2.3     สพป.มค.3 ข้อที่  2.3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล     
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางอุไรรัตน์  โสภา นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม   นางอรุณรัตน์  อ่ิมรัง  
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        1 มกราคม  2558 – 30 กันยายน  2558 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในปีงบประมาณ  2558  สพป.มหาสารคาม  เขต 3  มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่จะออกจากราชการด้วยเหตุ ครบเกษียณอายุราชการ  จ านวน  93  
คน  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนครบ 60  
ปี บริบูรณ์ และที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด  จึงได้จัดท าโครงการจัดงานเกษียณ
ให้แก่บุคลากรดังกล่าว ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1  เพื่อให้ขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครู และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ  2558  
 2.2  เพ่ือให้ขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด   
3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ 
 -  ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ   จ านวน    91  คน 
 -  ลูกจ้างประจ า                      จ านวน      2  คน 
 -  ผอ. / รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม  เขต 3      จ านวน      5  คน 
 -  เจ้าหน้าที่ สังกัด สพป.มหาสารคาม    เขต 3       จ านวน    20  คน 
 -  ผู้บริหารสถานศึกษา                             จ านวน  147  คน 
 -  กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา,อ.ก.ค.ศ แขกผู้มีเกียรติ     จ านวน    25  คน 
                   รวมทัง้สิ้น     290 คน 
3.2 ด้านเชิงคุณภาพ 
          1. ผู้เข้าร่วมงานได้รับขวัญและก าลังใจ และข้อปฏิบัติในช่วงเวลาที่เกษียณได้เหมาะสมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
          2. จ านวนผู้เข้าร่วมงานมีพฤติกรรมในการด าเนิน การในลักษณะที่พึงประสงค์ 
          3. ผู้เข้าร่วมงานสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการและรายละเอียดการจัดงาน มกราคม 2558 หอประชุม พระ

พุทธมิ่งเมือง 
นางอรุณรัตน์  
อ่ิมรัง 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิถุนายน 2558   
3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง                                                              สิงหาคม 2558   
4 จัดงานตามก าหนดการ กันยายน 2558   
 
5.งบประมาณ 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดสรรงบประมาณ จ านวน  
100,000  บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 

ค่าเกียรติบัตรและหนังสืออนุสรณ์ 
300 เล่มๆละ 70 บาท 
ค่าของที่ระลึก จ านวน 93 ชิ้น ๆ 
ละ 400 บาท 
เข็มกลัดช่อดอกไม้ จ านวน 100 
ช่อๆ ละ 20 บาท 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 
290 คนๆละ 120 บาท 
ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 
ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน  
2 คน ๆ ละ 1,000 บาท 
ค่าจัดท าป้าย 

21,000 
 

37,200 
 

  2,000 
 

34,800 
  

 2,000 
  

 2,000 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

34,800 
 
     
 
 
 

21,000 
 

37,200 
 

  2,000 
 
 
 

2,000 
 
   

1,000 

 รวม 100,000 2,000 34,800 63,200 
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.  แบบสังเกต 
2.  แบบประเมิน 

3.  ผู้เข้าร่วมงานสามารถน าความรู้ไปใช้ใน 
การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1   ผู้เข้าร่วมงานได้รับขวัญ ก าลังใจ ข้อคิดและข้อปฏิบัติในช่วงเวลาที่เกษียณอายุราชการ 
 7.2   ผู้เข้าร่วมงานเกิดวิสัยทัศน์ในการที่จะครองตนในวัยเกษียณอายุราชการ และเพ่ือเป็น 
แรงสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต 
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โครงการ     โครงการพัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 4  
จุดเน้น     สพป.มค 3  ข้อที่  4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ        นางอุไรรัตน์  โสภา , นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม , นางอรุณรัตน์  อิ่มรัง  
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     1  มกราคม  2558  -  30  กันยายน  2558   
............................................................................................................................. ...................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว   เป็นผู้ให้บริการและให้ความช่วยเหลือครูและนักเรียน 
ในการจัดการอาคารสถานที่  ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือพบปะแลกเปลี่ยน
แนวความคิดในแต่ละโรงเรียนเพื่อน ามาปรับปรุงเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ลูกจ้างประจ 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        
         3.2  ด้านคุณภาพ   
  -  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการ
ท างาน พร้อมที่จะพัฒนางานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
4.  กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ธ.ค.57 สพป.มค  3 นางฉัตรวิภรณ์ 

สตานิคม 2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ม.ค.58 สพป.มค  3 
3 ก าหนดหลักสูตร / ก าหนดรูปแบบในการพัฒนา ก.พ.58 สพป.มค  3 
4 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก.พ.58  
5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการพัฒนา มี.ค.58 สพป.มค  3 
6 ด าเนินการตามขั้นตอน เม.ย.58 สพป.มค  3 
7 ประเมินผล  สรุป  และรายงานการด าเนินการ

ตามโครงการ   
ก.ย.58 สพป.มค  3 



134 
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน 30,000  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. 
2. 
3. 

ค่าตอบแทนวิทยากร 
วัสดุด าเนินการ 
ค่าเครื่องดื่มและอาหาร 

 3,000 
 12,000 
15,000 

3,000  
   

15,000 

 
12,000 

 รวม 30,000 3,000 27,000 12,000 
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     โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์      สพฐ.ข้อที่  3  สพป.มค.3 ข้อที่ 3 
จุดเน้น     สพสฐ.ข้อ 2.4   สพป.มค.3ข้อ 2.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ผู้รับผิดชอบ        นางอุไรรัตน์  โสภา ,  นายอดิศักดิ์  มนตรี , นางอุษณีย์  อันทะปัญญา 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  มกราคม  2558  -   30  กันยายน  2558 
............................................................................................................................. ....................................... 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์การ  ดังนั้นผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง 
จะต้องให้ความส าคัญและควบคุม ก ากับ ติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกัน 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  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยยึด
มั่นระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 2.5  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และสามารถพัฒนา 
การท างานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1   เป้าหมายเชิงปริมาณ      
  3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 ด าเนินการ 
 สรรหาบุคลากร  
    - ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทุกต าแหน่ง 
   - ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  ทุกกรณี 
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   - ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
   - ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   - ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2)  
  3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
     3.2.1   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3 ด าเนินการ 
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างาน  
 
4. กิจกรรม  
 4.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2   แต่งตั้งคณะท างาน 
 4.3  จัดประชุมคณะท างานเพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
 4.4  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานผลการด าเนินการ  
 
5.  งบประมาณ 
  งบประมาณ  จ านวน  80,000  บาทจากงบพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม   เขต 3  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
2 

 ค่าวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนโครงการ 
ค่าตอบแทน 

40,000 
40,000 

 
40,000 

- 40,000 
 
 

 รวม 80,000 40,000 - 40,000 
 ( ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ ) 
 
6. การประเมินผล 
 6.1  ส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินการสอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
 6.2  รายงานผลการด าเนินการเสนอ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และ  ก.ค.ศ. 
   
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  การด าเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด าเนินการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
ถูกต้อง รวดเร็ว   เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล  สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าสอบแข่งขัน หรือผู้เข้ารับการคัดเลือกมี
ความพึงพอใจในการด าเนินการคัดเลือกไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80   
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งาน/โครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู 
                                     และบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.16) 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 3      สพป.มค 3 ข้อที่ 3 
จุดเน้น     สพฐ.ข้อที่ 2.1   สพป.มค 3 ข้อที่ 2.1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    นางอุไรรัตน์   โสภา  ,  นางสาวกานนิศา  สุมาลี            
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ         1 ตุลาคม  2557 – 30 กันยายน  2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑.หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับ เงินเดือน วุฒิศึกษา เงิน 
วิทยฐานะ ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันลา วินัย ประกอบการด าเนินการเกี่ยวกับ การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง ในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม โดยการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ซึ่งในการด าเนินการจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินการจึงจัดท าโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติฯ
(ก.ค.ศ.16) ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล 
 2. ผู้ใช้งานสามารถบริหารข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 
 
3.เป้าหมาย 
 1. ด้านปริมาณ ข้าราชการครู  จ านวน 147 คน  ข้าราชการ 38ค(2) น ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล จ านวน 15 คน  รวม 162 คน 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๓  สามารถใช้งานระบบทะเบียนประวัติฯ (ก.ค.ศ.16) ได้ทุกคน  
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 
กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จตาม

ตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ                    
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ           
3. จัดเตรียมการอบรม              
4. ด าเนินการอบรมข้าราชการ 
    คร ู
5. ประเมินผล สรุปผล/รายงาน 
    การด าเนินการ 

พ.ย.57 
มี.ค.58 

1 - 31 ม.ีค.58, 
1 - 30  ก.ย.58 

ก.ย.58 

ห้องประชุม 
สพป.มค 3 

กานนิศา  สุมาลี           

 
5.งบประมาณท่ีใช้ 
 เงินงบประมาณ  40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
2 

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทน จนท.บันทึกข้อมูล 

4,000 
36,000 

 
36,000 

4,000  
 

 รวม 40,000 36,000 4,000  
 
6.การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) การสังเกต และการตรวจเอกสาร แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพท์(Outcomes) การส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สพป.มหาสารคาม เขต 3 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16) ได้ครบทุกข้ันตอน 100% 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ สามารถรับทราบข้อมูลและใช้งาน ระบบ ก.พ. ๗ อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุก
คน  จึงได้จัดท าโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ ก.พ. 7  อิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น 
 
 



139 
 

โครงการ     การจัดท าพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
     และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2557 
แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่    สพฐ.ข้อที่ 4 และ สพป.มค 3 ข้อที่ 4 
จุดเน้น     สพฐ.ข้อที่ 8 และ สพป.มค 3 ข้อที่ 7 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ              นางอุไรรัตน์  โสภา ,   นางสาวฤทัยศิริ  ภักดีก าจร           
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        1 ตุลาคม  2557 – 30 กันยายน  2558                        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามมาตรา 63 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจึงมีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิ
มาลานั้น มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริงและให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง  
จึงจัดโครงการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจ าปี 2557 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเกิดความรัก ความสามัคคี  
 2.เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2553 – 2555 
 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  จัดท าพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ า
กว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิประจ า 2553 – 
2555 

 
ม.ค.58 

 
ห้องประชุม 
พระม่ิงเมือง 

 
นางสาวฤทัยศิริ  
ภักดีก าจร           

  
5.งบประมาณท่ีใช้ 
 เงินงบประมาณ     12,000  บาท รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
2 
3 
4 

ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน 
ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มจ านวน 
216 คน คนละ 30 บาท 

3,000 
1,500 
1,000 
6,500 

 

 
 

 
 
 

6,500 

3,000 
1,500 
1,000 

 

 รวม 12,000  6,500 5,500 
 (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
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
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2553 – 2555 
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โครงการ     พัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์(Upgrading 
Teache  Qualification Through the Whole System: UTQ) 

แผนงาน     ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์    สพฐ. ข้อที่ 3 สพป.มค.3 ข้อที่ 3 
จุดเน้น      สพฐ.ข้อที่ 2.1  สพป.มค.3 ข้อที่ 2.1 
กลุ่มทีรับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม นางอรุณรัตน์  อ่ิมรัง   
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2557  -  30  กันยายน 2558 

............................................................................................................................. ........................ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  มีเป้าหมายให้ประเทศมีการพัฒนาแบบ
องค์รวมโดยมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สนับสนุนให้ประชากรในประเทศให้ความส าคัญกับการพ่ึงพา
ตนเอง มีการเชื่อมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการและสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาน าทางในการเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาค
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสร้างเสริมความร่วมมือในอาเซียน  และตามนโยบายของรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  นโยบาย ข้อที่ 4 การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่ง
เป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิ
ความรู้และทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ที่ เหมาะสม มีทัศนะคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  ตลอดจนมี
ฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 
          การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์(Upgrading Teacher Qualification Through the 
Whole System: UTQ) เป็นการพัฒนาครูผ่านระบบ e-Training ภายใต้ระบบ UTQ Online (Utq 
ออนไลน์) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
ศึกษานิเทศก์โดยให้ลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซด์  และส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เป็นหน่วยงานที่รองรับการกระจายอ านาจและด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาครู
ด้วยระบบ UTQ ออนไลน์(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: 
UTQ)  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือยกระดับการพัฒนาครูด้วยระบบ  UTQ ออนไลน์(Upgrading Teacher 
Qualification Through the Whole System: UTQ)   ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด  
 2.2  เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จ านวน   15   ราย 
  3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จ านวน  1,341  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ  UTQ ออนไลน์(Upgrading Teacher Qualification 
Through the Whole System: UTQ)  ครบทุกคน     
 
4. กิจกรรม 
  
ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จ 

ตามตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

จัดท าเครื่องมือประเมิน 
ประเมินคุณภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 ที่เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ  
UTQ ออนไลน์  (รอบที่ 1) 
 การประเมินคุณภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 ที่เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ  
UTQ ออนไลน์  (รอบที่ 2) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการ
บริหารงานบุคคล และมอบรางวัล 

ต.ค.57 
มี.ค.2558 
 
 
 
 
ก.ย. 2558 
 
 
 
 
ก.ย.2558 

สพป.
มหาสารคาม 
เขต 3 

นางฉัตรวิภรณ์      
   สตานิคม  
นางอรุณรัตน์   
    อ่ิมรัง 
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5.  งบประมาณ   10,000  บาท 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
2 
3 
 
 
 
4 

ค่าจัดท าเอกสาร/แบบประเมิน 
ค่าจัดท ารายงานผลการประเมิน 
ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง 
คณะกรรมการประเมินฯ ,
คณะกรรมการจัดท าตัวชี้วัดและแบบ
ประเมิน (4 ครั้ง ครั้งละ 30 คน) 
ค่าจัดท าประกาศ/เกียรติบัตร 

600 
800 

3,600 
 
 
 

5,000 

  
 

3,600 

600 
800 

 
 
 
 

5,000 
 รวม 10,000  3,600 6,400 

 
หมายเหตุ  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6.การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและ 
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  
มีความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเมิน 
สัมภาษณ์ 

แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ 

2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
ข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ร้อยละ 100 
 

ประเมิน แบบประเมิน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
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โครงการ                      พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ  2558 
แผนงาน                       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์        สพฐ. ข้อที่ 3   สพป.มค.3 ข้อที่ 3 
จุดเน้น   สพฐ.ข้อที่ 2.1  สพป.มค.3 ข้อที่ 2.1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ผู้รับผิดชอบ                  นางธนพร  กองทอง 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ              1 ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

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 อันจะส่งผลถึงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับโรงเรียนรัฐบาล  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้โรงเรียนบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

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

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
 3.1.1 ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน  จ านวน 150 คน เข้ารับการอบรมสัมมนา และศึกษา
ดูงานโรงเรียนเอกชนต้นแบบ การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน  มีความรู้ความเข้าใจใน  นโยบาย
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือ  ปลูกฝังคุณธรรมได้ตาม
นโยบาย  
 3.1.2.  นักเรียนโรงเรียนเอกชนทุกคน ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตาม    
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 และพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมได้ตามนโยบาย  
3.2.3. นักเรียนโรงเรียนเอกชนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และเป็นผู้มี

คุณธรรมความส านึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.  กิจกรรม  และปฏิทินด าเนินงาน 
 4.1  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.2  อบรม สัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน 
 4.3  ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ที่โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ระหว่างวันที่  19 -20  ธันวาคม 
2557 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 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 จัดอบรมสัมมนา ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูโรงเรียนเอกชน จ านวน 
150 คน 
   -   ค่าอาหารกลางวัน (150 X 80) 
   -   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า-บ่าย (150 X 50 

 
 

 
12,000 
7,500 

  
 

 
12,000 
7,500 

 

2 
 
 
3 
 

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ (ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครู บุคลากรส านักงานเขต จ านวน 50 คน 
       -    ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง 
จัดท าเอกสาร 

50,500 
 
 

5,000 

 
 
 

50,500 
 
 
 

 
 
 

5,000 
 

 รวม 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 

แบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนโปร่งใส มีความรู้ความเข้าใจ 

สามารถจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน 
เก่ง ดี มีความสุขปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ส านึกในความเป็น
ไทยใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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+โครงการ         การพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                         ของโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
แผนงาน       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์      สพฐ.ข้อที่  4 สพป.มค.3 ข้อที่ 4 
จุดเน้น       สพฐ.ข้อที่ 3.1 สพป.มค.3 ข้อที่  3.1                    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       คลินิกวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนนักปฏิบัติและการ  
                                         จัดการความรู้ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   
                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                      ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   รศ.ดร.ฉลาด  จันทรสมบัติ 
ลักษณะโครงการ               ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 พฤศจิกายน 2557 -31 ตุลาคม 2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันการศึกษาในอนาคต  เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตอบโจทย์การศึกษาของชาติและปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  จะมีแต่องค์การแห่งการเรียนรู้เท่านั้นที่สามารถ
ด ารงอยู่ได้  ส่วนองค์การที่ไม่พัฒนาตนเองไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ก็จะล่มสลายไปในไม่ช้า  ทั้งนี้
เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้  โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นแหล่ง
ให้ความรู้  มีครูเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลง  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ไม่เรียนรู้
ให้เทียมทันการเปลี่ยนแปลงภายนอกจะไม่สามารถน าพาโรงเรียนของตนให้อยู่รอด  การเรียนรู้ใน
องค์การต้องเท่ากับหรือมากกว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อม  สังคม  การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 การที่โรงเรียน หรือสถานศึกษาจะด าเนินการพัฒนาการศึกษาให้โรงเรียนมีคุณภาพได้นั้น  
นอกจากการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ให้สอดคล้องกับบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
แล้ว  การสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาและหน่วยงานองค์กร มูลนิธิต่างๆเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนา
โรงเรียนในด้านวิชาการจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากด้านการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องแล้ว ในใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและชุมชนในที่นี้
อาจควบคลุมทั้งความผาสุก ปรองดองของสมาชิก ความมั่นคงยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการ
สืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตลอดจนความสามารถด ารงรักษาความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน การร่วมกันเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้วยกันในชุมชน ตลอดจนการมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มคน ฝ่ายต่างๆในชุมชน ซึ่งจะต้องมองถึงกลุ่มทักษะหลักของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(Bellanca and Brandt,eds.2010; Trilling and Fade,2009;wagner,2008;Zhao,2012; 
จินตนา สุจานันท์,,2556:ทิศนา แขมมณี,2555; ไพฑูรย์ สินลารัตน์,2549; วิโรจน์ สารัตนะ, 2556) คือ 
1) ทักษะทางด้านเทคโนโลยี 2)ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ 3)การคิดจิตวิญญาณและการ
แก้ปัญหา 4) ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม 5)ทักษะการสื่อสารและร่วมมือกัน 6) การคิดใน
เชิงธุรกิจและทักษะประกอบการ และ 7) ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก   ดังนั้น 
จ าเป็นที่การจัดการศึกษาจ าเป็นจะต้องมีทักษะให้โรงเรียนเพ่ือการอยู่รอด คือ การคิดเชิงวิพากษ์และ
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การแก้ปัญหา การร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ การปรับตัวและการมีความคล่องแคล่วว่องไว การคิดริเริ่ม
และการเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน การเข้าถึงข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการใฝ่รู้และมีจินตนาการจ าเป็นจะต้องพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการศึกษาทั้ง
ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ให้ได้รับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของ
ตะวันตก  โดยในปีการศึกษา 2557 มีโรงเรียนที่สนใจที่จะทดลองน าร่อง ได้แก่   โรงเรียนบ้านบ้านเขวา
สะดืออีสาน  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์  โรงเรียนบ้านโพนงามโพนสวาง  จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
มหาสารคามจัดท าโครงการการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กข้ึน เตรียมด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือมีการวิจัยและ
พัฒนา ที่เน้นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการรวมพลังสร้างสรรค์ เกิดรูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพในแต่ละสายงานโดนเน้นโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาในปีการศึกษา 2557-2558 ส่งผลต่อการ
น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษากับหน่วยงานหรือองค์อ่ืนในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     2.2  เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์การจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองในโรงเรียนโดยใช้การ
จัดการความรู้แบบบูรณาการเน้นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
               2.3  เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต3 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1  ผลผลิต 
   3.1.1 ศูนย์การจัดการเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองในโรงเรียนโดยใช้การจัดการ 
ความรู้แบบบูรณาการเน้นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        3.1.2  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพ้ืนฐานทักษะชีวิตการพ่ึงตนเอง 
        3.1.3  เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถานศึกษาแบบบูรณาการโดยเน้นทักษะ ได้แก่  1) 
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี 2) ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ 3) การคิดจิตวิญญาณและการแก้ปัญหา 
4) ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม 5) ทักษะการสื่อสารและร่วมมือกัน 6) การคิดในเชิงธุรกิจ
และทักษะประกอบการ และ 7) ทักษะการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการสนใจต่อโลก   
 
    3.2  ผลลัพธ ์
     3.2.1    ครู นักเรียนและสมาชิกจากชุมชนนักปฏิบัติมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
          3.2.2    เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้  ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณค่าและมูลค่าของ
องค์กรและชุมชน 
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          3.2.3    เกิดเครือข่ายการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ทั้งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้สนใจ เพื่อน าไปสู่ผู้ชี้แนะ ให้ค าแนะน า
และก ากับติดตามตามคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     3.3  ปัจจัยป้อน 
   3.3.1  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
   3.3.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.3.3  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
     3.4 บริบทสภาพแวดล้อม 
   3.4.1 สถานที ่
   3.4.2  การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
   3.4.3  แหล่งน้ า 
   3.4.4  ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
4.วิธีด าเนินงาน 
        4.1 ส ารวจและศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความเป็นไปได้ 
   4.1.1ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
   4.1.2 ศึกษาส ารวจ ทฤษฎี  ลงส ารวจศูนย์การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
โรงเรียนต้นแบบสรุปสภาพปัจจุบันปัญหาและความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน 
 4.2 ก าหนดรูปแบบการวิจัยและประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญการพัฒนากรอบแนวคิดและ
รูปแบบการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชั่วคราว 
4.2.1 การประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญ4.2.2 ประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของคู่มือการด าเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.3  วางแผน สร้างทีม สร้างเครือข่าย ก าหนดความส าเร็จตามตัวชี้วัดและระดมทรัพยากร 
      4.3.1 การวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
       4.3.2 สร้างทีม สร้างจิตส านึก ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
      4.3.3 ระดมทรัพยากรการพัฒนา 
      4.3.4 จัดท าคู่มือการพัฒนาและก าหนดตัวชี้วัดศูนย์การเรียนรู้ และศึกษาดูงานการจัดการ
ความรู้เด่น 
 4.4 ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงพัฒนางานและประเมินผลระหว่างด าเนินการ 
        4.4.1 ส่งเสริมแสวงหาความรู้และศึกษาดูงานการจัดการความรู้เด่น สรุปผลการศึกษา 
ดูงาน 
        4.4.2 ท าการสรุปทบทวนแผนกิจกรรม พัฒนาการจัดการความรู้ 
        4.4.3  ด าเนินการน าร่องใช้กิจกรรมในกระบวนการจัดการความรู้ของกลุ่ม ควบคู่การ
พัฒนางานกลุ่ม 
        4.4.4  นิเทศเสริมแรง ประเมินผลระหว่างด าเนินการ (PLC,BAR,DAR,AAR) และปรับปรุง
พัฒนางานให้บรรลุตัวชี้วัด 
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 4.5 ประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     4.5.1 ประเมินเสริมพลัง ประเมินหลังการปฏิบัติ(AAR) 
     4.5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร 
     4.5.3 เวทีสรุปผลการด าเนินงาน 
 4.6 การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
      4.6.1 ยกระดับความรู้ สรุปบทเรียนสะท้อนผลและทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.6.2 ด าเนินการยกระดับความรู้และการจัดการความรู้ในประเด็นอ่ืนจนเกิดอง๕ความรู้ที่
ชัดแจ้ง 
      4.6.3 จัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
      4.6.4 สรุปและประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
5. งบประมาณ 
จ านวนทั้งสิ้น   100,000       บาท   กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
 
ที ่ รายการ งบประมาณ งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1  การสร้างเครือข่ายการพัฒนา 35,000  35,000  
2 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและ

และภายนอกสถานศึกษา 
35,000  35,000  

3 กลุ่มจัดการความรู้ในสถานศึกษาแบบ
บูรณาการโดยทักษะการเรียนรู้ศตวรรษ
ที่ 21 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
จินตนาการและโครงงาน 
   3.1 .การพัฒนาการสอนแบบบูรณา
การโดยเน้นทักษะทักษะการเรียนรู้ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ โครงงาน 
ระดับก่อนประถม 
   3.2 การพัฒนาการสอนแบบบูรณา
การโดยเน้นทักษะการเรียนรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ โครงงาน ชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

30,000  30,000  

 รวมงบประมาณ 100,000  100,000  
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6. กิจกรรม  /ระยะเวลา  / แผนติดตามก ากับ 
 
- ปฏิทินด าเนินงาน 
กิจกรรม เวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ระยะที่ 1 ) ส ารวจและศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความเป็นไปด้ 

พ.ย. 2557 

  15,000 บาท 

1. ผลการส ารวจและการศึกษา 
2. โครงการ 
3. รายงานผลการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ 

ระยะที่ 2 ) ก าหนดรูปแบบการวิจัย
และประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
ม.ค. 2558 

 
- 

1. กรอบแนวคิด 
2. รูปแบบการพัฒนา 

ระยะที่3) วางแผน สร้างทีม สร้าง
เครือข่ายก าหนดความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดและระดมทรัพยากร 

ก.พ.. 2558 30,000  บาท 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
2. แผนการพัฒนา 
3. ทีมพัฒนา 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ระยะที่4) ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงพัฒนา
งานและประเมินผลระหว่างด าเนินการ 
 

มี.ค.58 –  
มิ.ย.58 

15,000บาท 1. แผนการปฏิบัติ 
2. ผลการปฏิบัติและปรับปรุง
พัฒนา 
3. บันทึกหลังการปฏิบัติ(AAR) 

ระยะที่ 5) ประเมินผล แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ส.ค. 58 15,000 บาท 1. ผลการประเมิน 
2. ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.ร่างรายงานผลการวิจัย 

ระยะที่6) การปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
และคู่มือการยกระดับคุณภาพการศึ
ษาข้ันพ้ืนฐาน 

ต.ค. 58 25,000 บาท 1. สรุปและรายงานโครงการ 
2. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
3. รายงานผลการวิจัย 
4. คู่มือการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเผยแพร่  
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7.การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

   1.  สถานศึกษามีการสนับสนุน
และใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นร้อยละ  90 
   2. สถานศึกษามีการร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา 
สถานบันวิชาการและองค์กรภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้
ในชุมชน ร้อยละ  90 
   3. โรงเรียนและชุมชนมีศูนย์ใน
การจัดการความรู้ตามความต้องการ
มีความพึงพอใจร้อยละ  90 
   4. นักเรียนมีทักษะทางด้านอาชีพ
ร้อยละ 90 
   5. ชุมชนมีกลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งอย่างน้อย 6 กลุ่ม 

    1.การบันทึกหลังการ
ปฏิบัติ 
    2. การแบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้างในการเก็บข้อมูล
เชิงลึก 
    3. ประเมินความพึงพอใจ
ของการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
    4.การปรับปรุงพัฒนางาน
ให้บรรลุ. ตัวชี้วัดความส าเร็จ
การด าเนินงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   1. แบบบันทึกหลังการ
ปฏิบัติ ( AAR) 
   2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างในการเก็บข้อมูล
เชิงลึก 
    3. แบบประเมินความพึง
พอใจของการพัฒนากลุ่ม
อาชีพ 
    4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ
การด าเนินงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      8.1  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพ้ืนฐานทักษะชีวิตการพึ่งตนเอง 
      8.2  ครู นักเรียนและสมาชิกจากชุมชนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสนใจ 
      8.3  เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้  ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณค่าและมูลค่าขององค์กร 
สถานศึกษาและชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
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ชื่อโครงการ      การพัฒนาศักยภาพองค์คณะบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                                  การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์      สพฐ.ข้อที่  4  สพป.มค.3  ข้อที่ 4  
จุดเน้น       สพฐ.ข้อ 3.1 , 3.2  สพป.มค.3 ข้อ 3.1 , 3.2  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้รับผิดชอบ        นางนงลักษณ์  พิสุทธิพงศ์  
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม  2557- 30 กันยายน  2558 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  มุ่งกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าหนดให้มีองค์คณะบุคคล  เพ่ือเชื่อมต่อสู่การปฏิบัติร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
หน้าที่ในการก ากับดูแลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การ
ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้  โดยมีเจตนารมณ์ให้คณะ  มาจาก
ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่นั้น ๆ  เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาใน
ท้องถิ่นของตนเอง 
  เพ่ือให้คณะกรรมการจากองค์ต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ ระเบียบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการบริหารจัดการ ที่มุ่งหมายให้ชุมชนและท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาให้มากท่ีสุด  จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ คณะกรรมการ 4 องค์คณะ และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที ่และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้การท างานในองค์คณะเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  2. เพ่ือให้ คณะกรรมการ 4 องค์คณะ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ   ส่งผลท าให้การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 
3.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  1. คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา      จ านวน   16  คน 
  2. คณะกรรมการตรวจ ติดตามและประเมินผล             จ านวน    8  คน 
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  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. ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ ทุกศูนย์     จ านวน   12 คน 
  7. บุคลากรทางการศึกษาประจ ากลุ่มนโยบายและแผน   จ านวน    7  คน   
  8. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล     จ านวน    3  คน 
  9. เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ      จ านวน    3  คน 
  10. เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ      จ านวน    3  คน  
                       รวมจ านวนทั้งสิ้น                        73  คน 
 
เชิงคุณภาพ 
  1. คณะกรรมการ 4 องค์คณะ และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักในบทบาทหน้าที่และ
สามารถน ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาได้ 
  2. คณะกรรมการ 4 องค์คณะ และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจใน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 
 
4. กิจกรรม/ ระยะเวลา/ สถานที่ และผู้รับผิดชอบ        

ที ่
กิจกรรมสามารถไปสู่ความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
5 

เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และ
ประสานผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะบุคคล 4 องค์
คณะ ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จ 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

พ.ย.57 
ม.ค.58 

 
ม.ค.58 

 
 

ก.พ.58 
ก.พ.58 

เชียงใหม่ นางนงลักษณ์ 
และคณะ 

 
 
 

 
 
5.  งบประมาณ  
     เงินงบประมาณ 300,000 บาท ( สามแสนบาทถ้วน )  

ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมา

ณท่ีใช้ 
งบประมาณท่ีใช้แยกตามงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุมสัมมนา 

จ านวน 73 คน ๆ ละ 300 บาท จ านวน 
3 มื้อ 

   
 43,800 

        
43,800 

- 
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ที ่ รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้แยกตามงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 ค่าอาหารเย็นผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
จ านวน 73 คน ๆ ละ 300 จ านวน 2 มื้อ 

   
 43,800 

-    
  43,800 

- 

3 อาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
จ านวน 73 คน ๆ ละ 50 บาท / 4 มื้อ 

     
14,600 

-         
14,600 

- 

4 ค่าท่ีพัก จ านวน 37 ห้อง ห้องละ 1,500 
บาท 

          
55,500 

-          
55,500 

- 

5 ค่าพาหนะจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 110,000 - 110,000  
6 ค่าตอแทนวิทยากร 20,000 20,000 - - 
7 ค่าวัสดุจัดท าเอกสาร และรายงานผล

โครงการ 
          

12,300 
         

12,300 
 รวม 300,000 20,000 267,700 12,300 
(ขออนุมัติถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
 
   6.  การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
    1.คณะบุคคล 4 องค์คณะ และบุคลากร มีความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การท างานในองค์คณะเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 
    2. คณะบุคคล 4 องค์คณะ / ผู้บริหารการศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาประจ ากลุ่มนโยบายและ
แผน สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม   
ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  ส่งผลท าให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สังเกต 
สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
 
ประเมินผล 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ 
 
รายงาน 

 
        7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   ตลอดจนได้เสนอแนวทางความ
คิดเห็นต่อที่ประชุม และสามารถน ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน
การศึกษาได้  
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โครงการ        จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
แผนงาน         ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์      สพฐ. ข้อ 4     สพป.มค.3 ข้อ 4   
จุดเน้น       สพฐ.ข้อที่ 3.2  สพป.มค.3 ข้อที่ 3.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงานนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวิไลวรรณ์  ชินกร  
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง                                           
ระยะเวลาด าเนินการ            1  ตุลาคม  2557  -  30  กันยายน  2558 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการตามหมวด 3 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ โดยจัดท าแผนสี่ปี  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13  
ในแต่ละปีงบประมาณ  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
ภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมายแผนการท างาน 
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และ
ต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกัน  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 8 ขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  เพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของผู้รับบริการในพ้ืนที่  ให้การจัดการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เพ่ือใช้เป็นกรอบ แนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการให้
บรรลุตามเป้าหมาย 
  2.2เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์กร เป็นไปทิศทางเดียวกันกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
3.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1.แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน  50  เล่ม 
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 เชิงคุณภาพ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีกรอบแนวทางการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
สามารถควบคุมการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ        
 
4.  กิจกรรม / ระยะเวลา/ สถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 3พ.ย.57 สพป.มค.3 

 
 

นางวิไลวรรณ์  
  ชินกร  
 และคณะ 

2 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและนโยบายต่าง  ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงาน 

7พ.ย.57 

3 ประชุม  ประสานการจัดท าแผนฯ  7พ.ย.57 
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558 
23-24พ.ย.
57 

ทับเทวัญรีสอร์ท 
อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 

5 เสนอผู้บริหาร/คณะกรรมการฯพิจารณาร่างแผนฯ ธ.ค.57  
สพป.มค.3 6 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2558  
ธ.ค.57 

7 จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการฯ ให้บุคลากรใน สพป.มค.
3 หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ธ.ค.57 

8 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ธ.ค.57 
9 เผยแพร่เอกสารแผนฯทางเว็บไซต์ สพป.มค.3 

http://www.mkarea3.go.th/ 
ธ.ค.57 

  
 5. งบประมาณ 
   งบจากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา จ านวน 130,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่น
บาทถ้วน)     มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดท า 
               แผนฯ จ านวน 2 ครั้ง 

    

1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 33 คน /
คนละ 25บาท/มื้อ จ านวน 4 มื้อ 

3,300  3,300  

2 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 33คน 
คนละ 50 บาท/มื้อ จ านวน 2 มื้อ 

3,300  3,300  

3 ค่าเอกสารในการประชุม 3,400   3,400 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
                จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
                งบประมาณ พ.ศ.2558 

    

1 ค่าจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ  21,000  21,000  
2 ค่าอาหารเช้า 46 คน/คนละ 80 

บาท 
3,560 

 
3,560 

 

2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

1,000 
  

1,000 

5 ค่าอาหารเที่ยง จ านวน 46 คน /คน
ละ 250 บาท/จ านวน 2 วัน  

27,600  27,600 
 

6 ค่าอาหารเย็นจ านวน 46 คน / คน
ละ 350บาท (46x350) 

16,100  16,100 
 

7 ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าอบรม 46
คน /คนละ 30บาท/มื้อ จ านวน 3 
มื้อ  (46x30x3 ) 

4,140  4,140 
 

8 ค่าท่ีพัก 46คน/600 บาท/คัน/คืน 27,600  27,600  
9 ค่าห้องประชุม 2 วัน /วันละ 3,000 

บาท   
6,000  6,000  

10 ค่าเอกสารการประชุม 3,000   3,000 
กิจกรรมที่ 3 จัดพิมพ์รูปเล่ม จ านวน 50  
                เล่ม ๆละ 200 

10,000   10,000 

รวมทั้งสิ้น 130,000  112,600 17,400 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6.วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผล 
ผลผลิต  ( Output ) 
 -มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1.ร้อยละ100 ของบุคลากรใน 
สพป.มค.3 และสถานศึกษาใช้แผน
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

 
สอบถามความคิดเห็น 

 
 

 
แบบสอบถาม 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และหน่วยงานในสังกัด มี
กรอบแนวทางปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของหน่วยงานและนโยบายของ
หน่วยเหนือ 
 7.2 การควบคุมบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  ติดตามรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่  
                               การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อที่ 4  สพป.มค.3 ข้อที่ 4 
จุดเน้น   สพฐ. ข้อที่ 3.1 ,3.2 สพป.มค.3 ข้อที่  3.1 , 3.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน/อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวญาธิมา  นามปัญญา, นางวิไลวรรณ์  ชินกร  
              นางเนาวรัตน์  พันธฤทธิ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม  2557 – วันที่ 30 กันยายน 2558 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.ก าหนด และ หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ เมื่อส่วน
ราชการใดได้ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย สามารถเพ่ิมผลงานและผลสัมฤทธิ์ โดยไม่เป็นการเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถด าเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตาม 
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด ส่วนราชการจะได้รับจัดสรรเงินรางวัล  เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือน าไปจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส่วนราชการนั้น ๆ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รายงานผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้รายงานถึง 2 กลุ่มงาน คือ 
การรายงานส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สตผ.) และ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (ก.พ.ร.)  ในทุกปีงบประมาณ โดยก าหนดแบบฟอร์มการติดตาม รายงานและประเมินผล พร้อม
ปฏิทินการด าเนินงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตทราบและถือปฏิบัติ 
 เพ่ือให้การรายงานผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันตามก าหนดเวลา  
ส านักงานเขตมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ (A:3 Achievement) การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์  
ผลคะแนนตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) และผลคะแนน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ARS : Action Plan Report System) อยู่ในระดับดีมาก หรือ ดี
เยี่ยม  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือประชุมชี้แจงการจัดท ารายงานให้ผู้ที่รับผิดชอบเข้าใจและสามารถ
จัดท ารายงานได้ถูกต้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีรายงานผลการ
จัดการศึกษาประจ าปี เผยแพร่แก่สาธารณชน และมีข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณถัดไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีรายงานสรุปผลการ
จัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เผยแพร่แก่สาธารณชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจ และใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 2.2 เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจในการจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์  และการรายงานตามตัวชี้วัด ARS และ KRS แก่ผู้ที่
รับผิดชอบในการจัดท ารายงาน ให้สามารถจัดท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ติดตามประเมินผล  
3. เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีรายงานสรุปผลการ
จัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เผยแพร่แก่สาธารณชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจ และใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป   จ านวน  100 เล่ม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์  (A:3 Achievement) การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์  ผลคะแนนตามตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) และผลคะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี (ARS : Action Plan Report System) อยู่ในระดับดีมาก (4) หรือ ดีเยี่ยม (5)  
  3.2.2 ผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งการรายงานการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ และการ
รายงานตามตัวชี้วัด ARS / KRS เข้าใจและสามารถจัดท ารายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทันตามปฏิทิน
การปฏิบัติงานที่ก าหนด 
 

4. กิจกรรมระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
ประจ าปี 2557 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการจัด

การศึกษา ประจ าปี 2557 
1.2 จัดท าแบบฟอร์มการรายงาน 
1.3 ประชุมชี้แจงการจัดท ารายงาน 

(คณะกรรมการฯ ตามข้อ 1.1) 
1.4 รวบรวมผลการรายงาน 
1.5 ประชุมกรรมการยกร่างการจัด ท ารายงาน 
1.6  จัดท าเอกสารรายงานเป็นรูปเล่ม 
1.7 เผยแพร่เอกสารการรายงาน 

ตค.-พย.57 สพป.มค.3 ญาธิมา/คณะ
กรรมการฯที่
ได้รับแต่งตั้ง 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

2. การจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
   2.1 จนท.ผู้รับผิดชอบร่วมประชุมรับฟังค า
ชี้แจงการ  รายงาน จาก สตผ. 
   2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน  ตามกลยุทธ์ หรือนโยบายที่ 
สตผ.ก าหนด 
   2.3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฯ (ตามข้อ 
2.2) 
   2.4 รวบรวมรายงานจัดท าเป็นรูปเล่ม พร้อม
รวบรวม เอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบ
ประเด็นการ   ติดตามประเมินผล 
   2.5 ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจติดตามจากคณะกรรมการฯ ของ สตผ. 
   2.6 รับการตรวจติดตามจากคณะกรรมการฯ 
ของ สตผ. 
   2.7 แก้ไขปรับปรุง รวบรวมรายงาน พร้อม
เอกสาร หลักฐานอ้างอิงประกอบประเด็นการ
ตรวจติดตาม  ประเมินผล ส่งคณะกรรมการฯ  
(สตผ.)  

มีค.-กย.58 สพป.มค.3 ญาธิมา/คณะ
กรรมการฯที่
ได้รับแต่งตั้ง 

3. การรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(KPI Report System : KRS) และการรายงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan Report 
System : ARS) ประจ าปีงบประมาณ 2558 
    3.1 จนท.ผู้รับผิดชอบ และตัวแทนกลุ่มงาน
ที่เก่ียวข้อง ใน สพป.มค.3 ร่วมประชุมรับฟังค า
ชี้แจงการจัดท า  รายงานจาก  ก.พ.ร 
   3.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานตาม
ชี้วัด 
   3.3 ประชุมผู้รับผิดชอบ (ข้อ 3.2) 
   3.4 รายงานผล รอบ 6 /9/12 เดือน (10 
เม.ย./10 กค./  10 ตค.58)ทางเว็บไซต์ 
http://krs.psdg-obec.go.th 
     และ http://ars.psdg-obec.go.th     

กพ.-ตค.58 สพป.มค.3 เนาวรัตน์/
วิไลวรรณ์/ 
ญาธิมา และ
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

http://krs.psdg-obec.go.th/
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5. งบประมาณท่ีใช้  70,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. การจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา

ประจ าปี 2557 
1.1ประชุมคณะกรรมการจัดท ารายงานจัด
การศึกษา  ประจ าปี 2557 เพ่ือชี้แจงการ
จัดท ารายงาน /  ตรวจสอบการยกร่าง 
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(50x30x2) 
1.2 ค่าจ้างเหมาจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม
(100x200) 
 

23,000   
 
 
 
 

3,000 
 

20,000 

 

2. 
. 

การจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
2.1 คชจ.เดินทางไปราชการเพ่ือร่วมรับฟัง
ค าชี้แจง  การรายงานจาก สตผ. (4x1375) 
2.2 ประชุมคณะกรรมการจัดท ารายงานฯ 
     -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x30) 
     -ค่าเอกสารในการประชุม 
2.3 รวบรวมรายงานจัดท าเป็นรูปเล่ม 
พร้อมรวบรวม  เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ประกอบประเด็นการตรวจ   ติดตาม 
     -ค่าถ่ายเอกสารและค่าจัดท ารูปเล่ม
รายงาน2.4ประชุมซักซ้อมการเตรียมความ
พร้อมในการรับ  การตรวจติดตามฯ 
     -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x30) 
2.5 รับการตรวจติดตามจากคณะ
กรรมการฯ   ของ สตผ. 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60x30x2) 
    -ค่าอาหารกลางวัน (60x80) 
   -ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่
ต้อนรับและ การจัดท า VTR แนะน า 
สพป.มค.3 
 

34,000   
 
 

8,400 
 

900 
 
 

2,000 
 
 

10,000 
 
 

900 
 
 

3,000 
4,800 
4,000 
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ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3. การรายงานผลตามค ารบัรองการปฏิบัติ

ราชการ(KPI Report System : KRS) และ
การรายงานตามแผนปฏบิัติราชการ (Action 
Plan Report System : 
ARS) ประจ าปีงบประมาณ 2558 
3.1คชจ.เดินทางไปราชการเพื่อร่วมรับฟังค า
ชี้แจงการรายงานจาก ก.พ.ร. (7x1,000) 
3.2 ประชุมผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงาน
ตามตัวชี้วดั 
 -อาหารว่างและเครื่องดื่ม (30x30) 
 -จัดท าคู่มือ ฯ(KRS/ ARS) จ านวน 20 เล่ม 

13,000   
 
 
 
 

7,000 
 
 
 

1,000 
5,000 

 

รวมทั้งสิ้น 70,000 - 70,000 - 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
  1. สพป.มค.3 มีรายงานผลการจัด
การศึกษาประจ าปี 2557 เผยแพร่แก่
สาธารณชนทั่วไป 
  2. สพป.มค.3 สามารถรายงานผลการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และรายงานตามค ารับรอง 
KRS/ARS  ทันตามก าหนดเวลาที่ สตผ.และ 
กพร.ก าหนด 

 
- รูปเล่มเอกสารการ
รายงาน 
 
-รูปเล่มเอกสารการ
รายงาน 
-การสัมภาษณ์/
สังเกต 

 
-แบบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
-แบบรายงานผลการบริหาร
จัดการสพท.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
-แบบรายงานตามค ารับรอง 
KRS/ARS รอบ 6/9/12 เดือน 
-แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์  
(A:3 Achievement) การด าเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์  ผลคะแนน
ตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(KRS : KPI Report System) และผล
คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ARS : Action Plan Report System) อยู่
ในระดับดีมาก (4) หรือ ดีเยี่ยม (5)  

-  - แบบแจ้งคะแนนการประเมิน
จาก สตผ. และ ก.พ.ร 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  สามารถน าผลสรุปการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาใช้เป็นข้อมูล
วิเคราะห์ เพ่ือการวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไปได้อย่างตรงประเด็น สามารถจัดท า
โครงการเพ่ือสอดรับสอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ของ สพฐ.และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

7.2 ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงาน เข้าใจการจัดท ารายงานผลการบริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์  และการรายงานตามตัวชี้วัด ARS และ KRS 
ท าให้สามารถจัดท ารายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผล 
ส่งผลต่อค่าคะแนนการประเมินในระดับดีมาก หรือดีเยี่ยม และการจะได้รับจัดสรรเงินรางวัล  เพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือน าไปจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดส่วนราชการนั้น ๆ 
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โครงการ         การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                     ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน                  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์        สพฐ. ข้อ 4  สพป.มค.3 ข้อ 4 
จุดเน้น       สพฐ.ข้อ 3.1 ,3.2  สพป.มค.3   ข้อ 3.1 , 3.2                       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ       นางภัทรภร  ศรีวริสาร   
ระยะเวลาด าเนินการ        1  ตุลาคม  2557 -  30 กันยายน  2558 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้จัดประชุมผู้อ านวยการ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
ระบบการท างานที่ดี  และคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์  เนื่องจากเป็นระยะที่มีความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาอยู่เสมอ  ดังนั้นผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทันทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่ 
 
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 สพท.มค.3  จ านวน      6 คน 
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4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 
ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่ 

ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลาด าเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

การประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด เพื่อ
แจ้งนโยบาย ข้อราชการ 
และแนวทางปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมประธาน
ศูนย ์
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 24  ตุลาคม  2557 
   
26   ธันวาคม   2557 
 
-  กุมภาพันธ์ 2558 
 
   -     เมษายน 2558 
  
- มิถุนายน 2558 
 
 
- กันยายน  2558 
 
- พฤศจิกายน 2558 
 
- มกราคม  2558 
- มีนาคม 2558  
- พฤษภาคม 2558 
- สิงหาคม 2558 
- ตุลาคม 2558         

ห้องประชุมพระมิ่งเมือง   
สพป.มค.3 
ห้องประชุมเมาเทนวิวรี
สอรท  จ. เพชรบูรณ์ 
ห้องประชุมพระมิ่งเมือง   
สพป.มค.3 
ห้องประชุมพระมิ่งเมือง   
สพป.มค.3 
ห้องประชุมโรงแรมริ
เวอร์ ซิตี้   จังหวัด
มุกดาหาร 
ห้องประชุมพระมิ่งเมือง   
สพป.มค.3 
อ าเภอกุดรัง 
อ าเภอชื่นชม 
อ าเภอเชียงยืน 
อ าเภอโกสุมพิสัย 
อ าเภอกุดรัง 
อ าเภอโกสุมพิสัย 

นางภัทรภร 
ศรีวริสาร 

 
    5.  งบประมาณที่ใช้ 
   งบประมาณ จ านวน        300,000.-    บาท  

ที ่ รายการ งบประมาณ 
งบประมาณตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร

ว่าง 175X30X4 
21,000  21,000  

2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษานอก
สถานที่ 175X750X2 

262,500 
 

 262,500 
 

 

3 ประชุมประธานศูนย์/ศน. 
-ค่าอาหารว่าง 25X30X6 
-ค่าอาหารกลางวัน 25X50X6 

 
4,500 
7,500 

  
4,500 
7,500 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
งบประมาณตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4 ค่าจัดท าป้าย 3,600   3,600 
5 ค่าถ่ายเอกสาร 900   900 
 รวม 300,000  295,500 4,500 
หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความสนใจ  
เข้าใจในระเบียบ และระบบการท างานที่ดี  
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าประชุม 
2. การอภิปราย ซักถามและสอบถาม 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 

  
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3  ได้รับทราบ   ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
  7.2  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3มีความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
  7.3  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3  ได้รับทราบ  กระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพครู  และสร้างความเข้าใจ  ความร่วมมืออันดี 

7.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนสามารถสนองนโยบายส าคัญ  เร่งด่วน ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
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โครงการ         พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
แผนงบประมาณ      ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์       สพฐ. ข้อที่ 4  สพป.มค.3 ข้อที่ 4 
จุดเน้น        สพฐ. ข้อที่ 3.1 , 3.2  สพป.มค.3 ข้อ 3.1 , 3.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ       นางพิศมัย  พาณิชย์กุลโรจ น.ส.ทิพยฉัตร  ฉัตรทอง 
         และนางวารีย์  ธนะปัทม์  
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา  
มีภารกิจความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินการตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา และก ากับดูแลสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
  การประชาสัมพันธ์ จึงมีบทบาท และช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโดยการรวบรวม
เผยแพร่ข่าวสาร ชี้แจงข้อมูลให้บุคลากรได้รับทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องและขจัดปัญหา และอุปสรรค์ต่าง ๆ เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ง่ายต่อเข้าถึง เป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 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
ข้าราชการในสังกัด ประชาชนทั่วไป ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน และทันสมัย 
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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 
   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 
ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 การก าหนดหลักเกณฑ์เครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
     1) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
     2) จัดประชุมท าหลักเกณฑ์ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับเครือข่ายฯ 
     3) ส ารวจรวบรวมข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์  
โดยใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
    4) รวบรวมเสนอ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาให้รับทราบ 
    5) ประกาศก าหนดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

 
 
ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2558 
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ที ่ กิจกรรม ปฏิทินการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเว็บไซต์เครือข่ายประชาสัมพันธ ์
2)  ปรับปรุงเว็บไซต์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
3)  ประสานขอความร่วมมือจากเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ ใน
การส่งข้อมูลข่าวสาร จาก 
โรงเรียนในสังกัด 
กิจกรรม 3 จัดประชุม สัมมนา เทคนิคการจัดท าข้อมูลเพื่อ
การประชาสัมพนัธ ์
กิจกรรมที่ 4 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
- ผลิตสื่อเสนอผลงาน สพป.มค.3 
- จัดท าวารสารประชาสัมพนัธ์งาน สพป.มค.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2557 – 
กันยายน 2558 

 

5 กิจกรรมที่ 5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ถ่ายภาพ printer และการ
ซ่อมบ ารุงกล้องถ่ายภาพ 
-  ค่า printer inkjet   
-  ค่ากล้องถ่ายภาพขนาดพกพา Samsung 
-  ค่าซ่อมกล้องถ่ายภาพ (แบบเร่งด่วน) 

  

 

5. งบประมาณที่ใช้  
 5.1 งบประมาณจาก สพป./สพฐ.  จ านวน   40,000 บาท รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 
 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การพัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
1)  แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเว็บไซต์เครือข่าย 
ประชาสัมพันธ์ 
2) ปรับปรุงเว็บไซต์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
3) ประสานขอความร่วมมือจากเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ ในการส่งข้อมูลข่าวสาร จาก 
โรงเรียนในสังกัด 
จัดประชุม สัมมนา เทคนิคการจัดท าข้อมูลเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารและค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
- ผลิตสื่อเสนอผลงาน สพป.มค.3 
- จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์งาน สพป.มค.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20,000 
20,000 

 รวม 40,000   40,000 
  * หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



172 
 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
        การผลิตข่าวและภาพข่าวเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทางสื่อ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ผลิตสื่อวี
วีดีทัศน์ จัดท าวารสาร ออกแบบและ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
สังเกต, สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์ 
        การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 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        พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
แผนงาน             ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์      สพฐ.ข้อที่ 4    สพป.มค.3ข้อที่ 4 
จุดเน้น      สพฐ.ข้อที่ 3.2  สพป.มค.3 ข้อที่ 3.2 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ     กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ         นางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ 
ลักษณะโครงการ    ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ    วันที่  1  ธันวาคม  2557 -  30  พฤษภาคม  2558 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย 2 ด้าน คือระบบใน
การท างานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพียงแต่มีความแตกต่างกัน คือ ระบบในการท างานเมื่อมี
การปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็จบ แต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความ
เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในขั้นวิกฤตยิ่งลด
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยิ่งเปรียบเสมือนกับการตอกย้ าความล้มเหลวทั้งในด้าน
ความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและขวัญก าลังใจในการท างานอีกด้วย การพัฒนาคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแล้วยังท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือ
น าไปใช้ในการปรับชีวิตการท างานเกิดความรู้สึกว่าองค์กรยังมีเสรีภาพด้านความมั่นคงในทุกด้าน
เช่นเดิม 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมองค์กรให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 2.2  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
 2.3  เพ่ือเป็นการชี้ให้เห็นศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
                 อย่างเต็มที ่
 2.4  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 
 2.5  เพื่อสร้างเป้าหมายชีวิตน าไปสู่ความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว องค์กรและสังคมโลก 
 
3.  เป้าหมาย 
 ข้าราชการและลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
  1.  ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  58   คน 
  2.  ลูกจ้างประจ า      จ านวน   2    คน 
  3.  ลูกจ้างชั่วคราว      จ านวน  20   คน 
            รวม จ านวน 80    คน 
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4.  กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
 

ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่ 
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขออนุมัติโครงการ ธ.ค.57 สพป.มค.3 กลุ่มอ านวยการ 
2. วางแผนการด าเนินงาน ม.ค.58 สพป.มค.3 กลุ่มอ านวยการ 
3. จัดประชุมบุคลากรใน 

สพป.มค.3 เพื่อแจ้งโครงการให้
ทราบ 

มค.58 สพป.มค.3 กลุ่มอ านวยการ 

4. จัดประชุมสัมมนาบุคลากร
ทั้งหมด โดยการเชิญวิทยากร
มาให้ความรู้ในหัวข้อ “การ
พัฒนากระบวนการท างานสู่
ความเป็นเลิศ” 

เม.ย.58 สพป.มค.3 กลุ่มอ านวยการ 

5. การศึกษาดูงาน โดยแต่ละกลุ่ม
เลือกงานและสถานที่ที่ดีเหมาะ
ส าหรับน ามาเป็นแบบอย่างได้ 

เม.ย.58 สพป.ที่แต่ละกลุ่ม 
เลือก 

กลุ่มอ านวยการ 

6. การศึกษาดูงานของบุคลากร 
ในสพป.มค.3 ทุกคน 

พ.ค.58 สพป.ที่มีผลการ 
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ 

กลุ่มอ านวยการ 

7. สรุปและประเมินผลการไป
ศึกษาดูงาน วิเคราะห์จุดเด่น
และจุดด้วย และการปรับใช้ใน
การท างานต่อไป 

มิ.ย.58 สพป.มค.3 กลุ่มอ านวยการ 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
   งบประมาณ จ านวน    350,000          บาท  
ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน

งบประมาณ 
งบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. จัดประชุมบุคลากรใน สพป.มค.3เพ่ือ

แจ้งโครงการ  
2,400  2,400  

2. ประชุมสัมมนาบุคลากรทั้งหมด โดย
การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในหัวข้อ 
“การพัฒนากระบวนการท างานสู่ความ
เป็นเลิศ” 
-ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง 
-ค่าอาหารกลางวัน 
-ค่าวิทยากร 
-ค่าจัดท าเอกสารรูปเล่ม 

 
 
 

4,800 
6,400 
3,600 
8,000 

 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 

4,800 
6,400 

 

 
 
 
 
 
 

8,000 

4. ศึกษาดูงาน สพป.ที่มีผลงานดีเด่น 
 

327,200  327,200  

 รวม 350,000 3,600 338,400 8,000 
 
6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมในการ
ด าเนินการในลักษณะที่พึงประสงค์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
     2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าประชุม 
2. การอภิปราย ซักถามและสอบถาม 
3. ประเมินโครงการ 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ข้าราชการ ลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้รับการ
พัฒนาและทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 7.2  ข้าราชการ  ลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้น า
ความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุง พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
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งาน/โครงการ                   การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน                      
                                    (ปรับปรุงใหม่)  ระดับ สพป.มค.3 
แผนงาน                         สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
สนองกลยุทธ์           สพฐ.ข้อ 4   สพป.มค.3 ข้อ  4 
จุดเน้น           สพฐ.ข้อ 3.1 ,3.2  สพป.มค.3 ข้อ 3.1  , 3.2  
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ               กลุ่มอ านวยการ  
ผู้รับผิดชอบ          นางเนาวรัตน์  พันธฤทธิ์ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ          1 ตุลาคม 2557  – 30 กันยายน 2558 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.   หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่ยังขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ความสิ้นเปลือง  ความสูญเปล่า  
ความไม่ประหยัดข้อผิดพลาด  ข้อบกพร่อง  การรั่วไหล  การทุจริต  และประพฤติมิชอบ  และปัญหา
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 หน่วยงานภาครัฐ  จะต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  เพ่ือให้มีการควบคุมก ากับดูแลที่ดี  
และลดปัญหาความเสี่ยงภายในหน่วยงานซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  รวมทั้งดูแลรักษาทรัพย์สิน  การ
ป้องกันการรั่วไหล  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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหา
สาคามเขต 3  และโรงเรียนในสังกัด หน่วยงานละ  1  คน รวม    178  คน  เข้ารับการประชุม 
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4.กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรมสามารถไปสู่ 

ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

มีนาคม  2558 ถึง 
เมษายน  2558 

ห้องประชุมพระมิ่ง
เมือง 
สพป.มค 3 

นางเนาวรัตน์ 
พันธฤทธิ์ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 
  เงินงบประมาณ       จ านวน     10,000     บาท   

ที ่ รายการ งบประมาณ 
งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. 
2 

เอกสารประกอบการประชุม 
ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
 

3,000 
7,000 

 

  3,000 
7,000 

 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. ภูมิภาคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น ภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2558    
2. สถานศึกษา จัดส่งเฉพาะ 
แบบ ปอ.1 สพป.มค.3 และ
สตง. ภูมิภาคที่ 7 จังหวัด
ขอนแก่น ภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2558    
 

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 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์  (outcomes)  การติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในประกอบด้วย   
1) การติดตามผลในระหว่าง
ปฏิบัติงาน (Ongoing  
Monitoring Activities ) และ 
2 ) การประเมินระบบการ
ควบคุมภายในเป็นรายครั้ง  
( 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          อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  
ของสถานศึกษา  

แผนงาน       ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
สนองกลยุทธ์      สพฐข้อที่ 4   สพป.มค.3ข้อที่ 4  
จุดเน้น       สพฐ.ข้อที่  3.2   สพป.มค.3ข้อ 3.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
ผู้รับผิดชอบ              นายสิริพงศ์  ชัยเอกมงคลเลิศ และคณะ    
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ        1  ตุลาคม  2557  -  30  กันยายน  2558 
 
1. หลักการและเหตุผล  
                 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน  ซึ่งจ าเป็นต้องถือปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล  
ที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  เน้นการ
กระจายอ านาจลงสู่สถานศึกษาให้สถานศึกษาต้องบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ
การเมืองและเทคโนโลยี  จากสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ จะต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านเทคโนโลยี  วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการ เข้าสู่ระบบ  
 E-gp  ระยะที่ 3  ที่ก าลังจะเกิดขึ้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพบริหารจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด้าน  คือ บริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณและการ
บริหารทั่วไป  ซึ่งการบริหารจัดการงบประมาณเป็น 1 ใน 4 ด้านที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดความคล่องตัว จัดหาเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการมีความโปร่งใส  ยุติธรรม  สามารถตรวจสอบได้   
                   ทั้งนี้  งบประมาณส่วนใหญ่จัดสรรให้สถานศึกษา  เป็นงบประมาณจากค่าใช้จ่ายรายหัว
ของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
ส าหรับนักเรียน  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณสถานศึกษาจะต้องจัดท า  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ถูกต้องครบถ้วน  ด้วยเหตุนี้บุคลากรในสถานศึกษา  ที่รับผิดชอบในการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ  คือ  
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณครูผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่การพัสดุ  มีหน้าที่ใน
การจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  ด้วย
เหตุผล ดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือที่จะพัฒนาให้ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบงานพัสดุ          
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3  มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติงาน
ได้ครบถ้วน    ถูกต้อง รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด  และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่ง  มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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2. วัตถุประสงค์  
                1. ผลผลิต   
                   1.1 เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 ภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96                                            
งบประมาณลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87    
                   1.2 เพ่ืออบรมให้ความรู้ด้านการพัสดุแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี  การเงินและพัสดุ   
ที่ได้รับการจัดสรร   งบประมาณ  ได้จัดซื้อจัดจ้าง  เข้าสู่ระบบ  E-gp  ระยะที่  3  ได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนทุกขั้นตอน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ และระเบียบฯที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ส่งผลให้การ บริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบลงทุน  ได้
อยู่ล าดับเป็นที่ดีมากของประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                   1.3 เพ่ือสร้างความม่ันใจ  ความเชื่อม่ัน  ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้รับผิดชอบงานด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุรวมถึงผู้บริหารโรงเรียน 
                   1.4  เพ่ือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานการเงินบัญชีและ
พัสดุมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
 
2. ผลลัพธ์   
  2.1เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
  2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  และด าเนินการจัดการด้านพัสดุ  ไปในทิศทางเดียวกัน                                                       
            2.3  เพ่ือให้ครูและนักเรียน  ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเบิกจ่ายด้านการเงินตลอดจน          
อ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  ให้นักเรียนได้รับการบริการที่รวดเร็วสนองต่อความต้องการได้ทันที   
     2.4 หัวหน้าหน่วยจัดซื้อภาครัฐ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  และเจ้าหน้าที่พัสดุ  มี Username   
และ   Password  ครบทุกโรงเรียน  และสามารถเข้าใช้งานในระบบ  e-gp  ของกรมบัญชีกลางได้
ครบถ้วนถูกต้อง  พร้อมเข้าใช้งานในระบบ  e-gp  ในระยะที่  3 
 
 เป้าหมายของการด าเนินงาน  
  3.1 ด้ านปริมาณ  
                     3.1.1   ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  จ านวน  147   คน และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  จ านวน 9 คน  รวม  156  คน ได้รับการพัฒนาตาม
โครงการ                                                      
                     3.1.2  หัวหน้าหน่วยจัดซื้อภาครัฐ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุมี 
Username  และPassword  ทุกโรงเรียน  และสามารถเข้าใช้งานในระบบ  e-gp  ของกรมบัญชีกลาง
ได้  ร้อยละ 100 

3.2 ด้านคุณภาพ  
    3.2.1  ครูที่รับการอบรมพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อกฎหมาย  แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง                                                                                                                                                                                                                                      
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   3.2.2  ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์ สามารถปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  2535  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 
2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมีงบประมาณตามโครงการทั้งสิ้นเป็นเงิน 20,000  บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน  นั้น                                                  
  เนื่องจากโครงการดังกล่าว  มีเป้าหมายให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ  
 ได้มี Username  และ  Password  เข้าใช้งานในระบบ  e-GP  ให้ครบถ้วนทุกคนและทุกโรงเรียน  
ประกอบกับการที่ต้องเข้ารับการอบรม “การใช้งานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์(e-GP)  ระยะท่ี 3 ต่อเนื่องจากระยะท่ี  2   
 
3 วิธีด าเนินงาน 
1. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ  

ที ่ กิจกรรม  ระยะเวลา  สถานที่  ผู้รับผิดชอบ  

1 เสนอขออนุมัติโครงการอบรม พ.ย.57 - ธ.ค.57 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ บุคลากรทุก
คนในกลุ่ม
บริหารงาน
การเงิน 
         
 

2 ประชุม/วางแผน/จัดท าคู่มือ
การอบรม 

ม.ค.58 “ 

3 ด าเนินการอบรม ม.ค.58 – มิ.ย..58 ห้องประชุมพระมิ่งเมือง 

4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงาน 

ก.พ.58 - มิ.ย..58 โรงเรียน 

5 สรุป/ประเมินผลการอบรม ส.ค.58 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

6 รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.58 สพป.มค.3 

    
 
     5. งบประมาณที่ใช้ 
เงินงบประมาณ  20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน )  มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจง งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
156 คน*30บาท*2  ครั้ง  

 
9,360 

  
9,360 

 

2 ค่าอาหารกลางวัน 
156 คน คนละ 75 บาท จ าวน 
1 ครั้ง 

11,700  11,700  

รวม 21060  21060  
ปรับลดคงเหลือ  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  -  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
     1.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
สพป.มค.3 และสถานศึกษา  สามารถเบิก
จ่ายเงินงบประมาณภาพรวยได้ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 96  และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ  87  
     2.ร้อยละของครูและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียน เข้ารับการอบรมพัฒนาตามก าหนด 
     3.ร้อยละของครู และหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-
gp และปฏิบัติตามระเบียบฯ 
     4.บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
ได้รับการพัฒนา 
ผลลัพธ์ 
     5.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
     6.ครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มค.
3 ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านพัสดุ e-gp  
ระยะที่ 3 
    7. ครูและนักเรียน  ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนเบิกจ่ายด้านการเงิน  ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้นักเรียนได้รับการ
บริการที่รวดเร็วสนองต่อความต้องการได้ทันที 

 
- การรายงานผลการ
เบิกจ่าย 
- การสังเกต 
-การสอบถาม 
-ติดตามผล 

 
-แบบรายงาน 
- แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-ติดตามผล 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  เป็นไปตามนโยบาย 
  2. ครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
  3. การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
  4  การปฏิบัติหน้าที่ของครูและผู้บริหารโรงเรียน  ที่ได้รับการอบรมพัฒนาแล้วมีความ
น่าเชื่อถือ 
  5. ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  6. สถานศึกษา  ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  และด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน 
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โครงการ          โครงการตรวจสอบภายในและให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน บัญชีและ 
                                         พัสดุ ของโรงเรียน 
แผนงาน          ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ์         สพฐ  ข้อที่  3 สพป.มค.3 ข้อที่ 3    
จุดเน้น        สพฐ.ข้อที่  3.2 สพป.มค.3 ข้อ 3.2    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบ         นายสันติ    ใหม่คามิ    นางธัญญ์รัตน์  พิมพาภรณ์      
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ         1  ตุลาคม  2557  ถึง   30  กันยายน  2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 
                ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  โดย
ยึดหลัก  การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  เน้นการบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม ความ
รับผิดชอบ ความโปร่งใส การตรวจสอบระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์  การ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เป็นไปตามรายการที่ก าหนด  การปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบการด าเนินงานที่มุ่งเน้น
ผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินงาน  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา  สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาว่ามี
ข้อบกพร่อง  จุดเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  วิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษา  ให้ค าปรึกษาแนะน า  รวมทั้งการรายงานผลการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะ  ซึ่งต้องปฏิบัติงานที่ยึดหลักความเป็นอิสระ  ความเที่ยงธรรม  ความ
โปร่งใส   เพ่ือความส าเร็จของหน่วยงานและสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
เป็นที่ยอมรับ    และเชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
                การตรวจสอบภายในจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้บริหารจะใช้เป็นเครื่องมือในการ  
สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  ว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
และช่วยส่งสัญญาณเตือนภัยถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ   
                           
2. วัตถุประสงค์ 
               2.1  เพ่ือทราบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  การด าเนินงานและการควบคุมทางการเงินของ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  และโรงเรียนในสังกัด  รวมทั้งการ
ปฏิบัติ  ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ 
                2.2  เพื่อทราบว่าระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม
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จริง  พร้อมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองและรายงานเป็นไปตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนด 
                2.3  เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานภาพรวมด้านการเงิน  การบัญชี  และพัสดุ  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
        
3. เป้าหมายและตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
                      3.1.1  ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  2557  -  กันยายน  2558 
                      3.1.2  ตรวจสอบการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ  GFMIS                           
                      3.1.3  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง 
                      3.1.4  ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 
                      3.1.5  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E auction) 
                      3.1.6  ให้ความรู้และแนะน าแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชีและ
พัสดุ  ในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  12  ศูนย์ 
                      3.1.7  ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  40  โรงเรียน   
 หมายเหต ุ จ านวนหน่วยรับตรวจอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หรือตรวจสอบตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสั่งให้ตรวจ 
 
                  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                      3.2.1  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน  บัญชีและพัสดุ  มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
                      3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และ
สถานศึกษามีการบริหาร  จัดการด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                      3.2.3  ส่งเสริมให้การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3  และสถานศึกษาเป็นไปอย่างประหยัด  คุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุด
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
                      3.2.4  เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้ผู้บริหารได้ทราบโดยเร็ว  และสามารถ
หาทางป้องกันหรือแก้ไขได้ทันท่วงที  ซึ่งเป็นการลดโอกาสของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
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4 .กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผู้รับผิดชอบ 

ที ่                  กิจกรรม 
    ระยะเวลา 
    ด าเนินการ 

  สถานที ่    ผู้รับผิดชอบ 

 

1.กิจกรรมตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 
และการตรวจสอบการบันทึกรายการใน 
ระบบ GFMIS ได้แก่บัญชีเงินสด  
เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลังและลูกหนี้ 
เงินทดรองราชการของ สพป.มค. 3 
-แจ้งโครงการให้กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ ทราบ  
-ประชุมผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ เพ่ือวาง 
แผนการตรวจสอบ 
-แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
จัดเตรียมหลักฐานการจ่าย (งบเดือน)ส่ง 
ให้ ตสน. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
-ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 
(งบเดือน)ตั้งแต่เดือน ต.ค. 57 – ก.ย. 58 
ของ สพป.มค. 3  
-ด าเนินการตรวจสอบบันทึกรายการใน 
ระบบ GFMIS  เงินสด  เงินฝากธนาคาร 
เงินฝากคลัง  และเงินทดรองราชการ 
-รายงานผลการตรวจสอบให้ สพฐ. และ 
รายงานผลทางระบบ ARS ของกพร.  
สพฐ. ตามก าหนดรอบ 9 เดือน 
-สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี  
ส่ง สพฐ.และรายงาน  สพป.มค. 3 

   พ.ย.  57 
 
 
 
 
   พ.ย.  57 
 
   พ.ย.  57 
 
 พ.ย.57 –ก.ย.58 
 
 
 พ.ค. – มิ.ย. 58 
 
  
 30  มิ.ย.  58  
 
 
 30  ก.ย.  58 

 
 
 
 
สพป.มค. 3  
 
สพป.มค. 3 
 
สพป.มค. 3 
 
 
สพป.มค. 3 
 
 
สพป.มค. 3 
 
  
สพฐ. 
สพป.มค. 3 
 
สพฐ. 
สพป.มค. 3 

นายสันติ ใหม่
คามิ 
นางธัญญ์รัตน์ 
พิมพาภรณ์ 
 
 

 

2.  กิจกรรมให้ความรู้และแนะน าแนว 
ทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
 และและพัสดุแก่โรงเรียนในระดับศูนย์ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจ านวน 12 ศูนย์ 
-ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือก าหนดปฏิทิน 
การให้ความรู้ 
-แจ้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทราบ 
-ให้ความรู้และแนะน าแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและ 
พัสดุแก่โรงเรียนในศูนย์ 

 
 
 
 
ธ.ค.  57 
 
ม.ค. 58 
ก.พ. – มิ.ย. 58 
 
 

 
 
 
 
สพป.มค. 3 
 
ร.รในสังกัด 
ร.ร.ในสังกัด 
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ที ่                  กิจกรรม 
    ระยะเวลา 
    ด าเนินการ 

  สถานที่ 
   ผู้รับผิดชอบ 

 

3. กิจกรรมตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 
-แจ้งโครงการให้โรงเรียนทราบ 
-ประชุมผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อ 
วางแผนการตรวจสอบและก าหนดปฏิทิน 
การตรวจสอบประจ าเดือน 
-แจ้งโรงเรียนเป้าหมาย ตามปฏิทิน 
ประจ าเดือน เพ่ือเตรียมเอกสารการตรวจ 
-ด าเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 40 โรงเรียน 
-รายงานผลการตรวจสอบ แจ้งโรงเรียน 
สพป.มค. 3 และ สพฐ. 

         
    ธ.ค.  57 
    ธ.ค.  57 
 
 
ม.ค. – ส.ค.  58 
 
ก.พ.– ก.ย.  58 
 
 30  ก.ย.  58 

 
ร.ร.ในสังกัด 
สพป.มค. 3 
 
 
ร.ร.ในสังกัด 
 
ร.ร.ในสังกัด 
 
ร.ร.ในสังกัด 
สพป.มค. 3 
สพฐ. 

 

 
4. งบประมาณ    
          งบประมาณ   จ านวนเงิน  60,000.-  บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน)  มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้                                                                                                      

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
  

กิจกรรมการตรวจสอบหลักฐานการ 
จ่ายของ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
 
กิจกรรมให้ความรู้และแนะน าแนว 
ทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  
การบัญชี และพัสดุแก่โรงเรียนใน
ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จ านวน 12 ศูนย์  147  โรงเรียน 
 
กิจกรรมตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน  40  โรงเรียน 

- 
 
 
30,000.- 
 
 
 
 
 
30,000.- 

- 
 
 
5,760.- 
 
 
 
 
 
19,000.- 

- 
 
 
4,240.- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
20,000 
 
 
 
 
 
11,000.-  

   รวม 60,000 24,760.- 4,240.- 31,000.- 
(ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 
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5. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
          ร้อยละ 95  ของเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชี และ
พัสดุ ของสถานศึกษามีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
          ร้อยละ 95  ของสถานศึกษาใน
สังกัดที่ได้รับการตรวจสอบภายใน มีการ  
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน  
ถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ ทัน
ตามระยะ เวลาที่ก าหนด และมีการ
ควบคุมภายในที่ดี 

1.  สังเกต 
2. ประเมิน 
3. สัมภาษณ์ 
4. การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
5. ข้อเสนอแนะ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบเก็บข้อมูล 
    การตรวจสอบ 
3. สรุปผลการ
ตรวจสอบ 

 
 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีหลักฐานการจ่ายเงิน      
(งบเดือน)  ในปีงบประมาณ 2558  ครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง 
          7.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน  การบัญชีและพัสดุ และผู้บริหารสถานศึกษา น าความรู้
และข้อเสนอแนะมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
          7.3 สถานศึกษามีความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี  และพัสดุ 
          7.4 สถานศึกษาบริหารจัดการเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเพ่ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
          7.5 สถานศึกษาจัดท าแผนงานโครงการครอบคลุมเงินที่ได้รับ  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
          7.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และสถานศึกษา  มีการ
ควบคุมภายในที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ 
          7.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และสถานศึกษา ปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 
         7.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
ก ากับดูแลที่ดี  มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
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ชื่อโครงการ                      โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและมี 
                                         ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
แผนงาน    ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
สนองกลยุทธ์   สพฐ. ข้อที่ 1  สพป.มค.3 ข้อ 1 
จุดเน้น    สพฐ. 3.1 ,3.2 สพป.มค.3 3.1 , 3.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพิศมัย    พาณิชณ์กุลโรจ     นางเนาวรัตน์   พันธฤทธิ์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  

 ระยะเวลาด าเนิน   ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  30 กันยายน 2558 
............................................................................................................................. ....................... 
1.หลักการและเหตุผล 
 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษา  มีโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 147 โรงเรียน และ
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกขน  จ านวน 11 โรงเรียน  รวมเป็น 158 โรงเรียน  
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ข้าราชการครูและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการเป็นจ านวนมาก  
ดังนั้น เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาส านักงานให้เป็น“ส านักงานน่าดู น่าอยู่ น่าท างาน บริการ
ประทับใจ”  และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี   จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหา ท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี 
สถานที่ท างานและภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
   
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
 2.2  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.3  เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
 2.4  เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
 2.5  เพื่อให้เกิดความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการ 
 2.6  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
    - ปรับปรุง ซ่อมแซมทั้งภายในห้องท างานและอาคารส านักงาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 
    - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารส านักงาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
    - ท าให้บรรยากาศในการท างานมีความสุข  และส่งเสริมการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
    - ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่ดี 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1  จัดท าโครงการและขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 
 4.2  ขออนุมัติโครงการ 
 4.3  รอรับการอนุมัติใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินการตามโครงการ 
 
5. สถานที่ด าเนินการ      
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ภายในและภายนอกอาคาร  
และบริเวณรอบ ๆ บริเวณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 
6. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณ  จ านวน   41,320 บาท  ( สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน  ) 
 
7. การประเมินผล 
 ประเมินผลส าเร็จของโครงการจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน และผู้รับบริการ 
 
8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้เกิดบรรยากาศ “ส านักงานน่าดู น่าอยู่ น่าท างาน บริการประทับใจ” บุคลากรใน
ส านักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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ส่วนที่  5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 
ปีงบประมาณ 2558  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตาม พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น  สนองต่อนโยบาย บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
และสามารถวัดผลได้ตามตัวชี้วัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จึงได้
ก าหนดแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
ระดับสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558  ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2558 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ตามตัวชี้วัด ที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษานั้นพ้ืนฐานก าหนด และบริหารงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  โดยด าเนินการถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบ
การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 เพ่ือให้การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1.1.สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 1.2.จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพ
หลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 1.3.วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อก าหนดกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 1.4.ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดโดยค านึงถึงเป้าหมาย ผลผลิต 
ตัวชี้วัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละโครงการ/ กิจกรรม 
 1.5ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยติดตามความกา้วหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 1.6.รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่งบประมาณให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
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  2. การบริหารงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม 
 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการควบคุมและตรวจตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ให้
เป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ และตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีได้รับ  
 2.2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ควบคุมและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
โครงการ/กิจกรรม  รายไตรมาส เพ่ือรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษา
มหาสารคาม เขต 3 ทราบ 
 2.3 ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่มีงบประมาณ หากต้องการใช้รถยนต์ของทางราชการให้เบิกจ่ายค่าร
น้ ามันเชื้อเพลิงจากโครงการ 
 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์  
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการ
ด าเนินงานจักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน 
การคลัง 
  3.การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
ติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส และความก้าวหน้าประจ าปี พร้อมทั้งประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
จึงก าหนดการติดตาม แระเมินผลและรายงาน ดังนี้ 
  3.1 การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงาน
ประเมินผลตามรายไตรมาส ดังนี้ 
   -รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 –มีนาคม 2558) รายงานภายในวันที่ 15  เมษายน 2558 
   -รอบ 9 เดือน(ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558) รายงานภายในวันที่ 15  กรกฎาคม2558 
   -รอบ 12 เดือน(ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558) รายงานภายในวันที่ 15  ตุลาคม 2558 

  3.2  กาติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงาน
ผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม ต่อกลุ่มนโยบายและแผน 
  3.3 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558  ให้กลุ่ม
นโยบายและแผน สรุปและน าเสนอต่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทราบ 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 



 

 

 
คณะจัดท าเอกสาร 

 

  ที่ปรึกษา 

  นายสมพงษ์  โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อ านวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
  นายสิทธิชัย  สมเดช  รอง ผอ. 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 
   
 

 

คณะท างาน 

  นายสิทธิชัย  สมเดช  รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
  นายนิรันดรชัย  พลนิกร  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
  นางสาวนนทรัตน์  บุญจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  นางวิไลวรรณ์  ชินกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  นางสาวญาธิมา  นามปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  นางจิตราภรณ์  ค าสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  นางนงลักษณ์  พิสุทธิพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
  นางสาวกรรณิการ์  ศิริแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  นางสาวนัจรียาภรณ์  ภักดีก าจร เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  นายธนพัฒน์  พันธฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 




